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 Introduction 

Vulnerability and Risk Analysis
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Schematic representation of the relation between hazards, vulnerable society, risk and disasters
ნახაზი/Figure 5.1 

ეჽთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ �ეჽმინები კა�ას�ჽოფა, საფჽთხე და ჽისკი. კა�ას�ჽოფა ხდება საფჽთხის ჽეალიზა�იისა და მო�ყვლად საზოგადოებაზე მისი ზემოქმედე-

ბის შემთხვევაში. საფჽთხეებისა და მო�ყვლადობის ზჽდის �ენდენ�ია, თავის მხჽივ, მიანიშნებს ჽისკების ზჽდაზე. ჽისკი �აჽმოადგენს საფჽთხეების, მო�ყვლადობის პიჽობებისა 

და ჽისკის შესაძლო უაჽყოფითი შედეგების შემ�იჽებისათვის აუ�ილებელი აჽასაკმაჽისი შესაძლებლობების ან ზომების ეჽთობლიობას. ნახაზი 5.1 �აჽმოადგენს იმ დამოკიდე-

ბულების სქემა�უჽ გამოსახულებას, ჽომელი� საფჽთხეებს მო�ყვლად საზოგადოებებს, ჽისკებსა და კა�ას�ჽოფებს შოჽის აჽსებობს.

It is important to distinguish between the terms disaster, hazard and risk. A disaster occurs when the threat of a hazard becomes reality, and impacts a vulnerable society. Future trends of 
increasing hazards and increasing vulnerability, on its turn, leads to an increased risk. Risk results from the combination of hazards, conditions of vulnerability, and insufficient capacity 
or measures to reduce the potential negative consequences of a risk. Figure 5.1 shows a schematic representation of the relation between hazards, vulnerable societies, risk and disasters.
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Vulnerability5.2
Indicators
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Schematic representation of the multi-criteria evaluation based on the 
analytical hierarhical process

ნახაზი/Figure 5.2 

მო�ყვლადობა ჽისკის შეფასების ყველაზე ჽთული კომპონენ�ია, ვინაიდან მო�ყვლადობის 

�ნება სხვადასხვაგვაჽი ინ�ეჽპჽე�ა�იის შესაძლებლობას იძლევა. აჽსებობს მო�ყვლადო-

ბის მჽავალი განმაჽ�ება და განსხვავებული კონ�ეფ�იები. მო�ყვლადობა კავშიჽშია იმ 

გა ჽემოებებსა და პიჽობებთან, ჽომლებსა� განსაზღვჽავენ ისეთი ფიზიკუჽი, სო�იალუჽი 

და გაჽემოსდა�ვითი ფაქ�ოჽები ან პჽო�ესები, ჽომლები� ზჽდიან მოსახლეობის დაუ�ვე-

ლობას საფჽთხეების ზემოქმედებისაგან. ს�ოჽედ დაუ�ველობა მოსალოდნელი ზიანის შემ-

თხვევაში ან ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ობიექ�ების, სის�ემებისა თუ თემების შინაგანი სიმყიფე 

უ�ყობს ხელს მათ დაზიანებას სახიფათო მოვლენების დჽოს. ფიზიკუჽი მოვლენის პჽოგნო-

ზიჽების, მისგან გამო�ვეულ პჽობლემებთან გამკლავებისა და ბჽძოლის, ჽეაგიჽებისა და 

მდგომაჽეობიდან გამოსვლის შესაძლებლობებს ამ�იჽებს ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ობიექ�ე-

ბის, სის�ემებისა და თემების აჽამდგჽადობა�. 

მოსახლეობის მო�ყვლადობის ანალიზი შესაძლებელია ეჽთიანი ხაჽისხობჽივი მიდგომით, 

ჽომლის დჽოსა� გამოიყენება ფიზიკუჽი, სო�იალუჽი, ეკონომიკუჽი და ეკოლოგიუჽი მო-

�ყვლადობისათვის დამახასიათებელი კჽი�ეჽიუმების ჽიგი. თითოეული ამ ინდიკა�ოჽის 

მნიშვნელობა შეფასებულია მათთვის �ონის მინიჭებისა და სივჽ�ითი მჽავალკჽი�ეჽიუმია-

ნი შეფასების მეთოდით მათი გაეჽთიანების გზით. ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა შეფასებულია, 

ჽოგოჽ� უჽთიეჽთქმედება საფჽთხის ინ�ენსივობისა და ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ის �იპს 

შოჽის, ჽომლის დჽოსა� გამოიყენება ე.�. მო�ყვლადობის მჽუდები. მო�ყვლადობა აჽის 

მჽავალგანზომილებიანი (მო�ყვლადობას განსაზღვჽავენ ფიზიკუჽი, სო�იალუჽი, ეკონომი-

კუჽი, გაჽემოსდა�ვითი, ინს�ი�უ�იუჽი და ადამიანუჽი ფაქ�ოჽები), დინამიკუჽი (ი�ვლება 

დჽოში), მასშ�აბზე დამოკიდებული (შეიძლება გამოისახოს სხვადასხვა მასშ�აბში, ადამიანე-

ბით და�ყებული და ქვეყნით დამთავჽებული) და დამახასიათებელი �ალკეული ადგილისათ-

ვის (თითოეული ადგილი შეიძლება საჭიჽოებდეს სპე�იფიკუჽ მიდგომას). 

მო�ყვლადობის გაანალიზების მიზნით, გამოვიყენეთ ე.�. მჽავალკჽი�ეჽიუმიანი სივჽ�ითი 

შეფასება, ნახევჽად ჽაოდენობჽივი მოდელის განხოჽ�იელებისთვის კი – ILWIS-GIS-ის 

SMCE მოდული. SMCE ეხმაჽება მომხმაჽებელს სივჽ�ითი მეთოდით მჽავალკჽი�ეჽიუმი-

ანი შეფასების განხოჽ�იელებაში. სა�ყის მონა�ემებად გამოიყენება იმ ჽუკების კომპლექ�ი, 

ჽომლები� �აჽმოადგენენ კჽი�ეჽიუმების სივჽ�ით გამოსახულებას. კჽი�ეჽიუმები დაჯ-

გუფებული, ს�ანდაჽ�იზებული და ა�ონილია „კჽი�ეჽიუმების ხეზე“. შედეგად ვღებულობთ 

ეჽთ ან მე� „განზოგადებული მაჩვენებლების ჽუკას (ჽუკებს)“. მჽავალკჽი�ეჽიუმიანი შეფა-

სების თეოჽიული საფუძველი დამყაჽებულია ანალი�იკუჽ იეჽაჽქიულ პჽო�ესზე. 

იმისათვის, ჽომ შესაძლებელი გახდეს მჽავალკჽი�ეჽიუმიანი სივჽ�ითი ანალიზის ჩა�აჽება, 

საჭიჽოა სა�ყისი დონეების ს�ანდაჽ�იზა�ია 0-1 სიდიდის ფაჽგლებში. უნდა აღინიშნოს, ჽომ 

აჽსებობს ინდიკა�ოჽების გაზომვის სხვადასხვა შკალა (ნომინალუჽი, ჽიგითი, ინ�ეჽვალუ-

ჽი და ფაჽდობითი). განსხვავებულია მათი კაჽ�ოგჽაფიული გამოსახულება� (ბუნებჽივი და 

ადმინის�ჽა�იული პოლიგონები და �ეჽ�ილებით აგებული ჽას�ჽული ჽუკები). ამის გათვა-

ლის�ინებით, ინდიკა�ოჽებთან მიმაჽთებაში გამოყენებულ იქნა ILWIS-ის SMCE მოდულში 

მო�ემული ს�ანდაჽ�იზა�იის სხვადასხვა მეთოდი. ს�ანდაჽ�იზა�იის პჽო�ესი განსხვავებუ-

ლი იქნება, თუ ინდიკა�ოჽი �აჽმოადგენს „სიდიდის“ ჽუკას ჽაოდენობჽივი და გაზომვადი 

სიდიდეებით (ინ�ეჽვალუჽი და ფაჽდობითი შკალა), „კლასების“ ჽუკას – კა�ეგოჽიებით ან 

კლასებით (ნომინალუჽი და ჽიგითი შკალა). სიდიდეების ჽუკების ს�ანდაჽ�იზა�იისათვის 

შესაძლებელია გან�ოლებების სის�ემის გამოყენება ჽუკების ფაქ�ობჽივი სიდიდეებისათვის 

0-დან 1-მდე მნიშვნელობების მისანიჭებლად. შემდეგ ე�აპზე უნდა დადგინდეს, აჽის თუ აჽა 

ესა თუ ის ინდიკა�ოჽი ხელსაყჽელი შუალედუჽ თუ საეჽთო მიზნებთან მიმაჽთებაში. ყვე-

ლა ინდიკა�ოჽული ჽუკა, ჽომლებში� მაღალი სიდიდეები აღნიშნავს საეჽთო მო�ყვლადო-

ბის ზჽდას, მიჩნეულ იქნა ხელსაყჽელად შუალედუჽი მიზნებისათვის. მოდელიჽების დჽოს 

გათვალის�ინებულ მეოჽე ასპექ�ს �აჽმოადგენს შემზღუდავი ინდიკა�ოჽების გამოყენება. 

შემზღუდავი ინდიკა�ოჽები ახდენენ �ეჽი�ოჽიების გადაფაჽვას და ჽისკის მიღებულ ჽუ-

კას ანიჭებენ კონკჽე�ულ სიდიდეებს სხვა ინდიკა�ოჽების გათვალის�ინების გაჽეშე. ს�ოჽი 

ინდიკა�ოჽების შეჽჩევის, ს�ანდაჽ�იზა�იისა და იეჽაჽქიული ს�ჽუქ�უჽის დადგენის შე-

მდეგ თითოეულ კჽი�ეჽიუმსა და შუალედუჽ შედეგს მიენიჭა �ონა. �ონების მისანიჭებლად 

გამოყენებულ იქნა სამი მეთოდი: პიჽდაპიჽი მეთოდი, �ყვილების შედაჽება და ჽანჟიჽების 

მეთოდი (იხილეთ ნახაზი 5.2). 

Vulnerability is the most complicated component of a risk assessment, mainly because the concept 
of vulnerability has a wide range of interpretations and multiple definitions, in addition, a number 
of different conceptual frameworks of vulnerability exist. Vulnerability refers to the conditions de-
termined by physical, social, economic and environmental factors or processes that increase the 
susceptibility of a community to the impact of hazards. It is the susceptibility to damage and/or the 
intrinsic fragility of exposed elements, systems or communities that facilitate loss when affected by 
hazard events. It also covers the lack of resilience that influences the capacity to anticipate, cope 
with, resist, respond to, and recover from the impact of a hazardous event.
The vulnerability of communities and households can be analyzed in a holistic qualitative manner 
using a large number of criteria that characterize physical, social, economic and environmental vul-
nerability. The importance of each of these indicators is evaluated by assigning individual weights 
to them and combining them using spatial multi-criteria evaluation. Physical vulnerability is eval-
uated as the interaction between the intensity of the hazard and the type of element-at-risk, mak-
ing use of so-called vulnerability curves. Vulnerability is, therefore, multi-dimensional (physical, 
social, economic, environmental, institutional, and human factors define vulnerability), dynamic 
(it changes over time), scale-dependent (it can be expressed on different scales from individuals to 
countries), and site-specific (each location might need its own approach).
he so-called Spatial Multi-Criteria Evaluation was used for the analysis of vulnerability. For imple-
mentation purposes the semi-quantitative model, the SMCE module of ILWIS-GIS, was used. The 
SMCE application assists and guides users in performing multi-criteria evaluation in a spatial man-
ner. The input is a set of maps that are the spatial representation of these criteria. They are grouped, 

standardised and weighted in a ‘criteria tree’. The output of which is one or more ‘composite index 
map(s); which indicate the realization of the implemented model. The theoretical background for 
the multi-criteria evaluation is based on an analytical hierarchical process.
To make the spatial multi-criteria analysis possible, the input layers need to be standardised from 
their original values to the value range of 0-1. It is important to note that the indicators have differ-
ent measurement scales (nominal, ordinal, interval and ratio) and that their cartographic represen-
tations are also different (natural and administrative polygons and pixel based raster maps). Taking 
these elements into account, different standardization methods provided in the SMCE module of 
ILWIS were applied to the indicators. The standardisation process is different if the indicator is a 
‘value’ map with numerical and measurable values (interval and ratio scales) or a ‘class’ map with 
categories or classes (nominal and ordinal scales). For standardizing value maps, a set of equations 
can be used to convert the actual map values to a range between 0 and 1. The next step is then to 
decide, for each indicator, whether it is favourable or unfavourable in relation to the intermediate 
or overall objective. For example, for the intermediate objective of vulnerability, all indicator maps 
in which higher values show an increase in the overall vulnerability, were considered as favourable. 
Another aspect considered in the model design was the use of constraint indicators. Constraint 
indicators are indicators that mask out areas and assign particular values to the resulting risk map, 
irrespective of the other indicators. After selecting the appropriate indicators, defining their stan-
dardisation and the hierarchical structure, certain weights were assigned to each criteria and pre-
liminary results. For weighting, three methods were used: a direct method, a pair-wise comparison 
and a rank order method (see Figure 5.2). 
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Physical Vulnerability 5.2.1
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EMS 98-ის მიხედვით 

Differentiation of structures (buildings) into vulnerability classes (Vulnerability Table) according to EMS  98

Table 5.1 

ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა �აჽმოადგენს ფიზიკუჽი ზემოქმედების შესაძლებლობას ანთჽოპოგენუჽ გაჽემოსა და მოსა-

ხლეობაზე. იგი განისაზღვჽება, ჽოგოჽ� ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ების სის�ემის დაზიანების ხაჽისხი მო�ემული სიმძ-

ლავჽის ბუნებჽივი მოვლენის შედეგად. იგი გამოისახება 0-დან (აჽანაიჽი ზიანი) 1-მდე (ჯამუჽი ზიანი) მასშ�აბში. ფიზი-

კუჽი მო�ყვლადობა დაკავშიჽებულია ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ების მახასიათებლებსა და საფჽთხის ინ�ენსივობაზე. 

აქედან გამომდინაჽე, ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა, ჽოგოჽ� ასეთი, აჽ �აჽმოადგენს სივჽ�ით კომპონენ�ს, თუმ�ა იგი და-

მოკიდებულია ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ებისა და საფჽთხის სივჽ�ით მახასიათებლებზე. 

�ინამდებაჽე კვლევაში ფიზიკუჽი მო�ყვლადობის შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა ინდიკა�ოჽების მთავაჽი ჯგუფები: 

შენობების მო�ყვლადობა, �ჽანსპოჽ�ის მო�ყვლადობა, სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის კომუნიკა�იების მო�ყვლადობა და 

სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის ობიექ�ების მო�ყვლადობა. 

Physical vulnerability is essentially the potential for physical impact on the built environment and population. It is defined as 
the degree of potential loss, to a given element-at-risk or set of elements-at-risk, resulting from the occurrence of a natural 
phenomenon of a given magnitude; it is expressed on a scale from 0 (no damage) to 1 (total damage). Physical vulnerability is 
related to the characteristics of the elements-at-risk and the hazard intensity. Physical vulnerability, as such, is not a spatial 
component, but is determined by the spatial overlay of exposed elements-at-risk and hazard footprints. 
In this study we used the following main groups of indicators to assess physical vulnerability: building vulnerability, transpor-
tation vulnerability, lifeline vulnerability, and the vulnerability of essential facilities. 
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შენობების მო�ყვლადობის შეფასება
შენობების მო�ყვლადობის ანალიზისთვის აუ�ილებელია ინფოჽმა�იის შეგჽოვება განაშენიანებუ-

ლი �ეჽი�ოჽიების ადგილმდებაჽეობის, ეჽთ ადმინის�ჽა�იულ ეჽთეულზე შენობების ჽაოდენო-

ბის, შენობების საშუალო ზომისა და მათი დანიშნულების შესახებ. ანალიზის პჽო�ესში შენობების 

მო�ყვლადობის ჽუკის შესადგენად გამოყენებულ იქნა შენობებთან დაკავშიჽებული სამი ინდიკა-

�ოჽი: შენობების სიმჭიდჽოვე, შენობების სახეობები და შენობების მო�ყვლადობის კლასები. 

5.2.4 ნა�ილში განმაჽ�ებულია შენობების სიმჭიდჽოვისა და მათი დანიშნულების შესახებ ინ-

ფოჽმა�იის მიღების მეთოდები. მსოფლიოში აღიაჽებული ს�ანდაჽ�ების მიხედვით შენობე-

ბის მო�ყვლადობის პიჽობების შეფასებისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ „ევჽოპული მაკჽოსეისმუ-

ჽი შკალით“ გათვალის�ინებული მეთოდი (EMS 98). იგი �აჽმოადგენს შეფასების შედაჽებით 

მაჽ�ივ გზას, ჽომელი� შენობებს ყოფს მო�ყვლადობის 5 კლასად, ძიჽითადად, შენობების 

ს�ჽუქ�უჽის ჽამდენიმე მთავაჽი სახეობისა და მასალის საფუძველზე (იხ. �ხჽილი 5.1). საკ-

მაოდ ჽთული აღმოჩნდა აჽსებული აჽასაინჟინჽო მონა�ემების მისადაგება მო�ემულ კლა-

სიფიკა�იასთან, ჽომელი� შექმნილია გაჽკვეული გამაჽ�ივებებით საქაჽთველოში საბჭოთა 

და პოს�საბჭოთა პეჽიოდში აგებული შენობების შესახებ ექსპეჽ�ული �ოდნის საფუძველზე. 

შენობებს მიენიჭა მო�ყვლადობის კლასები შენობის ს�ჽუქ�უჽასთან, საჽთულების ჽაოდე-

ნობასთან, მასალებსა და მშენებლობის პეჽიოდთან დაკავშიჽებული სხვადასხვა მახასიათებ-

ლის საფუძველზე. 

შენობების სიმჭიდჽოვეს, სახეობებსა და მო�ყვლადობის კლასებს და�ყვილების მეთოდის 

გამოყენებით მიენიჭათ �ონები, ჽომელთა საფუძველზედა� შეიქმნა ნაგებობების მო�ყვლა-

დობის საბოლოო ხაჽისხობჽივი ჽუკა. 

�ჽანსპოჽ�ის მო�ყვლადობის შეფასება

სა�ჽანსპოჽ�ო ქსელის მო�ყვლადობა შეფასდა აეჽოპოჽ�ების (საეჽთაშოჽისო და ადგილობჽივი) მნიშვნელობისა და ჽკინიგზისა და საავ�ომობილო გზების სახეობებისათვის �ო-

ნების მინიჭების საფუძველზე. მაგის�ჽალებისთვის, მოასფალ�ებული და აჽამოასფალ�ებული გზებისთვის მომზადდა გზების სიმჭიდჽოვის სამი ჽუკა, ჽომლებზედა� გზების სიგჽძე 

მო�ემულია 1 ჰა გაანგაჽიშებით. შემდეგ ეს ჽუკები გაჽდაიქმნა გზების მო�ყვლადობის ეჽთ მაჩვენებლად, ჽომლის დჽოსა� გამოყენებულ იქნა შემდეგი �ონები: მაგის�ჽალების სიმჭი-

დჽოვე (0.77), მოასფალ�ებული გზების სიმჭიდჽოვე (0.17) და აჽამოასფალ�ებული გზების სიმჭიდჽოვე (0.05). სხვადასხვა სახის �ჽანპოჽ�ის �ონებია: აეჽოპოჽ�ების მო�ყვლადობა 

(0.14), ჽკინიგზის მო�ყვლადობა (0.43), გზების მო�ყვლადობა (0.43). ნავსადგუჽებიდან ქვეყნის �ეჽი�ოჽიაზე საქონლის �ჽანსპოჽ�იჽების თვალსაზჽისით საქაჽთველოს საჽკინიგზო 

სის�ემა ისეთივე მნიშვნელოვანია, ჽოგოჽ� სხვა სა�ჽანსპოჽ�ო სის�ემები. 

სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის ობიექ�ები
სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის ობიექ�ებად ითვლება ის ობიექ�ები, ჽომლები� მოსახლეობას 

უზჽუნველყოფენ მომსახუჽებით და ჽომლებმა� აჽ უნდა შე�ყვი�ონ მუშაობა კა�ას�ჽოფის 

შემდეგა�; ესენია: საავადმყოფოები, პოლი�ია, სახანძჽო ბჽიგადები და სკოლები. ანალიზის 

პჽო�ესში ჩვენ გამოვიყენეთ ინფოჽმა�ია სამედი�ინო �ენ�ჽების შესახებ საავადმყოფოებსა 

(�ონით 0.60) და სახანძჽო ბჽიგადებზე (�ონით 0.40). ოჽივე შემთხვევაში მანძილი ამ და�ე-

სებულებებამდე დავიანგაჽიშეთ საგზაო ქსელიდან GIS-ის გამოყენებით. 

ფიზიკუჽ მო�ყვლადობასთან დაკავშიჽებული ოთხივე ქვეჽუკა შემდეგნაიჽად გავაეჽთია-

ნეთ: შენობების მო�ყვლადობა (0.53), სა�ჽანსპოჽ�ო ქსელების მო�ყვლადობა (0.11), სა-

სი�ო�ხლო მნიშვნელობის კომუნიკა�იები (0.16) და სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის ობიექ�ები 

(0.21). 

Building Vulnerability Assessment
In order to be able to analyze building vulnerability, we needed to collect information on the loca-
tion of built-up areas, the number of buildings per administrative unit, the average building size 
and the typology of buildings. In our analysis, we used three building related indicators to construct 
the building vulnerability map: building density, building type and building vulnerability classes. 
The methods used to generate the building density information and building types are explained in 
section 5.2.4. In order to estimate the building vulnerability conditions according to current world-
wide standards, we followed the method presented in the European Macroseismic Scale (EMS 98). 
It is a relatively simple method of assessment that subdivides buildings into 5 vulnerability classes 

on the basis of several major types of building structure and material (see Table 5.1). It was problem-
atic to fit existing non-engineering data into the given classification, which itself is based on several 
simplifications and expert knowledge of existing pre and post-soviet building stock in Georgia.
The vulnerability classes were assigned to buildings based on several attributes related were 
assigned to the building structure, number of floors, materials, and period of construction. 
The building density, building types and building vulnerability classes were weighted using a 
pairwise method and combined into a final qualitative building vulnerability map.

Transportation Vulnerability Assessment

The transportation vulnerability assessment was carried out by weighting the importance of airports (international and local), railroad types, and road types. Three density maps of roads were 
made for highways, paved roads and unpaved roads, expressing the length of these per ha. These were then combined into a road vulnerability indicator using the following weights: highway 
density (0.77), paved road density (0.17), and unpaved road density (0.05). The weights for different transportation types were: airport vulnerability (0.14), railroad vulnerability (0.43) and road 
vulnerability (0.43). The railroad system in Georgia is considered as important as the road system for transporting goods from the harbours to sites inland.

Lifeline Vulnerability
Lifelines are those networks that provide basic services to the population, such as water supply, 
electricity supply, gas supply, telecommunications, mobile telephone network and the sewage 
system. Access to digital data rregarding these networks was not available, so we used only two 
major components:electrical power and water supply, which were considered equally important 
in the weighting process. For the electrical power supply, we collected information on power lines 
(normalized according to their capacity and weighted as 0.50), electrical power plants (normalized 
according to their capacity and weighted as 0.30), and electrical sub stations (weighted as 0.20).

Essential Facilities
Essential facilities are those facilities that provide services to the community and should be func-
tional after a disaster event. Essential facilities include hospitals, police stations, fire stations 
and schools. In our analysis we used information on the medical centers (hospitals, weighted 
as 0.60) and fire stations (weighted as 0.40). For both of these the distance (from settlement) to 
them via the road network was calculated using a special GIS operation. 
The four sub-maps related to physical vulnerability were combined in the following way: building 
vulnerability (0.53) transportation vulnerability (0.11), lifelines (0.16) and essential facilities (0.21).

სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის კომუნიკა�იების  
მო�ყვლადობა
სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის კომუნიკა�იებად ითვლება ის ქსელები, ჽომლები� მოსახლე-

ობას უზჽუნველყოფენ აჽსებობისათვის აუ�ილებელი მომსახუჽებით; ესენია: �ყალმომაჽა-

გება, ელექ�ჽოენეჽგიის მი�ოდება, გაზმომაჽაგება, �ელეკომუნიკა�იები, მობილუჽი �ე-

ლეფონების ქსელი და კანალიზა�ია. ჩვენ ვეჽ მოვიპოვეთ ამ ქსელებთან დაკავშიჽებული 

სჽული მონა�ემები �იფჽულ ფოჽმა�ში, ამი�ომ გამოვიყენეთ მხოლოდ ოჽი მნიშვნელოვანი 

კომპონენ�ი: ელექ�ჽოენეჽგიის მი�ოდება და �ყალმომაჽაგება. ელექ�ჽოენეჽგიასთან და-

კავშიჽებით ჩვენ მოვაგჽოვეთ ინფოჽმა�ია ელექ�ჽოგადამ�ემ ხაზებზე (ნოჽმალიზებული 

სიმძლავჽეების მიხედვით და 0.50 �ონით), ელექ�ჽოსადგუჽებსა (ნოჽმალიზებული სიმძლა-

ვჽეების მიხედვით და 0.30 �ონით) და ელექ�ჽოქვესადგუჽებზე (�ონით 0.20). 
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Social Vulnerability5.2.2
სო�იალუჽი მო�ყვლადობა �აჽმოადგენს მოვლენების შესაძლო ზემოქმედებას საზოგადოებაში აჽსებულ მო�ყვლად ჯგუფებზე (მაგ.: სო�იალუჽად შეჭიჽვებული ოჯახებზე, მაჽ�ოხე-

ლა მშობლებზე, ოჽსულ ქალებზე, ახალგაზჽდა დედებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე, ბავშვებსა და მოხუ�ებზე). სო�იალუჽი მო�ყვლადობა ითვალის�ინებს 

საზოგადოებჽივ �ოდნას ჽისკის შესახებ, ჯგუფების უნაჽს, დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს კა�ას�ჽოფით გამო�ვეულ პჽობლემებს და იმ ინს�ი�უ�იუჽი ს�ჽუქ�უჽების მდგომაჽეობას, 

ჽომლებსა� ევალებათ ადამიანების დახმაჽება პჽობლემებთან ბჽძოლაში. 

სო�იალუჽი მო�ყვლადობის ანალიზის დჽოს გამოვიყენეთ შემდეგი ინდიკა�ოჽების ჯფუ-

ფები:

● მოსახლეობის სიმჭიდჽოვე (0.50) – მოსახლეობის სიმჭიდჽოვე გამოისახა ოჽი მეთოდით: 

● ჰექ�აჽთან მიმაჽთებით შევქმენით მოსახლეობის სიმჭიდჽოვის დესიმე�ჽული ჽუკა 

შენობების ჽუკისა და ეჽთ თემზე მოსახლეობის ს�ა�ის�იკუჽი მონა�ემების გაეჽთია-

ნების საფუძველზე, �ონა – 0.87; 

● მოსახლეობის ჽაოდენობა ეჽთ თემზე, �ონა – 0.13. ამის აუ�ილებლობა განაპიჽობა 

იმან, ჽომ შენობების ჽუკაზე აჽ აჽის და�ანილი სოფლად აჽსებული ყველა სახლი.

● ჯანდა�ვა (0.20) – ჯანდა�ვის ქვეჯგუფი დაიყო ოჽ ინდიკა�ოჽად:

● მანძილი საავადმყოფოებამდე (0.33), ჽომელი� გამოითვალა საგზაო ქსელიდან GIS-

ის გამოყენებით;

● საავადმყოფოებში სა�ოლების ჽაოდენობა (0.33) მოვიძიეთ ადმინის�ჽა�იულ დონეზე 

აჽსებული მონა�ემთა ბაზიდან და გადავიანგაჽიშეთ 10,000 ადამიანზე.

● ექიმების ჽაოდენობა (0.33) მოვიპოვეთ ადმინის�ჽა�იულ დონეზე და გადავიანგაჽიშეთ 

10,000 ადამიანზე.

● განათლება (0.15) – ამ ქვეჯგუფის დასახასიათებლად გამოვიყენეთ სამი ინდიკა�ოჽი:

● სკოლის მოს�ავლეების ჽაოდენობა (0.33) ეჽთ ადმინის�ჽა�იულ ეჽთეულზე;

● მას�ავლებლების ჽაოდენობა (0.33) ეჽთ ადმინის�ჽა�იულ ეჽთეულზე;

● მანძილი სკოლებამდე (0.33) გამოითვალა საგზაო ქსელიდან.

● სო�იალუჽად აჽაუზჽუნველყოფილი ჯგუფები (0.15) – ამ ქვეჯგუფისთვის შევძელით მხო-

ლოდ ოჽი ინდიკა�ოჽის მოძიება:

● შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების (0.50) ჽაოდენობა ეჽთ ადმი-

ნის�ჽა�იულ ეჽთეულზე;

● სო�იალუჽად დაუ�ველი ადამიანების (0.50) ჽაოდენობა ეჽთ ადმინის�ჽა�იულ ეჽთე-

ულზე.

Social vulnerability is the potential impact of events on vulnerable groups within a society 
(such as the poor, single parent households, pregnant women, young mothers, PwDs, chil-
dren, and the elderly), it considers public awareness of risk, ability of groups to self-cope 
with catastrophes, and the status of institutional structures designed to help them cope.

In the analysis of social vulnerability we have used the following indicator groups:
● Population density (0.50) – The population density was expressed in two ways: 

● per ha, using a dasymetric mapping approach based on the building map combined with 
population statistics per community. This was weighted as 0.87;

● population per community, which was weighted as 0.13. This was done as the building 
map doesn’t cover all individual buildings in the rural part of the country.

● Healthcare (0.20)  –The healthcare subgroup was subdivided into two indicators:
● Distance to hospitals (0.33) was calculated following the road network using a special GIS 

operation;
● The number of hospital beds (0.33) was obtained from a database at the community level, 

and was recalculated per 10,000 persons.
● The number of doctors (0.33) was also available per community, and was recalculated per 

10,000 persons
● Education (0.15)  – Three indicators were used to characterize this subgroup:

● The number of school children (0.33) was available per administrative unit;
● The number of teachers (0.33) was also available per administrative unit;
● Distance to schools (0.33) was calculated following the road network.

● Disadvantaged groups (0.15)  – For this subgroup only two indicators could be obtained:
● The number of persons with disabilities (0.50) per administrative unit;
● The number of socially insecure (0.50) people per administrative unit.
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Environmental and Economic Vulnerability 5.2.3 
ეკონომიკუჽი მო�ყვლადობა განისაზღვჽება, ჽოგოჽ� საფჽთხეების შესაძლო ზემოქმედება ეკონომიკუჽ აქ�ივებსა და პჽო�ესებზე (მაგ.: ბიზნესსაქმიანობის �ყვე�ა, მეოჽადი შედეგები: 

სიღაჽიბის ზჽდა და სამუშაოს დაკაჽგვა). ეკოლოგიუჽი მო�ყვლადობა აფასებს მოვლენების შესაძლო ზემოქმედებას გაჽემოზე.

ეკოლოგიუჽი მო�ყვლადობის გასაანალიზებლად მხედველობაში მივიღეთ შემდეგი ინდიკა-

�ოჽები:

● და�ული �ეჽი�ოჽიები (�ონით 0.23). და�ულ �ეჽი�ოჽიებს �ალ-�ალკე აჽ მიენიჭათ �ო-

ნები; ჩაითვალა, ჽომ ყველა თანაბაჽი მნიშვნელობისაა.

● კულ�უჽული მემკვიდჽეობა (�ონით 0.48). კულ�უჽული მემკვიდჽეობის უბნებს მიენი-

ჭათ ყველაზე მაღალი �ონა იქიდან გამომდინაჽე, ჽომ ისინი შეუ�ვლელია, განსხვავებით 

ეკოლოგიუჽი ზონებისაგან, ჽომლებსა� აქვთ სახიფათო მოვლენის ზემოქმედების შემდეგ 

აღდგენისა და განახლების უნაჽი.

● ქალაქთან ახლომდებაჽე �ყლის ობიექ�ები (0.14). �ყლის ობიექ�ების ქალაქთან სია-

ხლოვემ შეიძლება გამოი�ვიოს დაბინძუჽების პჽობლემები. გამოყენებულ იქნა 11 კმ ბუ-

ფეჽული მანძილი. ეჽთმანეთისგან გავყავით �ბები და �ყალსა�ავები.

● ლანდშაფ�ის უნიკალუჽობა (�ონით 0.06). ეს ინდიკა�ოჽი აღებულ იქნა გეომოჽფო-

ლოგიუჽი ჽუკიდან. ლანდშაფ�ები შეფასდა მათი ღიჽებულების მიხედვით და მიენიჭათ 

0-დან 1-მდე სიდიდე.

● ნიადაგსაფაჽი, ჽოგოჽები�აა �ყეები და ჭაჽბ�ენიანი �ეჽი�ოჽიები (�ონით 0.09). ქვე-

ყნის მასშ�აბით �ყეებისა და ჭაჽბ�ენიანი �ეჽი�ოჽიების ეჽთმანეთისგან განსასხვავებ-

ლად გამოვიყენეთ ნიადაგსაფაჽის ჽუკა. ეკონომიკუჽი მო�ყვლადობის ანალიზისთვის 

მხედველობაში მივიღეთ შემდეგი ინდიკა�ოჽები:

● სოფლის მეუჽნეობის დაჽგი (0.11). მოპოვებულ იქნა ინფოჽმა�ია სოფლის მეუჽნეობის 

პჽოდუქ�იის �აჽმოების მო�ულობის შესახებ თითოეული მხაჽისთვის. მთლიანი სიდიდე გა-

დანა�ილდა იმ �ეჽი�ოჽიებზე, ჽომლები� ნიადაგსაფაჽის ჽუკაზე აღნიშნულია სახნავ-სათე-

სი მი�ების სახით. სიდიდეების ნოჽმალიზა�ია მოხდა მაქსიმალუჽი სიდიდის გამოყენებით.

● სა�ყეო დაჽგი (0.07). მოპოვებულ იქნა ინფოჽმა�ია სა�ყეო დაჽგიდან �აჽმოებული 

პჽოდუქ�იის მო�ულობის შესახებ თითოეული მხაჽისთვის. მთლიანი სიდიდე გადანა�ილ-

და იმ �ეჽი�ოჽიებზე, ჽომლები� ნიადაგსაფაჽის ჽუკაზე აღნიშნულია �ყეების სახით. სი-

დიდეების ნოჽმალიზა�ია მოხდა მაქსიმალუჽი სიდიდის გამოყენებით.

● �უჽიზმის დაჽგი (0.15). ინფოჽმა�ია �უჽიზმის შესახებ მოვიპოვეთ სას�უმჽოებისა და 

კუჽოჽ�ების ადგილმდებაჽეობის შესახებ აჽსებული �იფჽული მონა�ემებიდან.

● განათლების დაჽგი (0.10). სკოლებისთვის �ონების მისანიჭებლად გამოვიყენეთ �ეჽ�ი-

ლოვანი ინფოჽმა�ია სკოლების შესახებ და მათი �იპოლოგია.

● მჽე�ველობა (0.28). ძიჽითადი სამჽე�ველო �ეჽი�ოჽიების ადგილმდებაჽეობა დავა-

დგინეთ სხვადასხვა �იფჽული ჽუკიდან. �ონების მინიჭების დჽოს გავითვალის�ინეთ სა-

მჽე�ველო ზონების მნიშვნელობა.

● მომსახუჽება (0.28). მომსახუჽების (კომეჽ�იული საქმიანობა და სხვ.) მნიშვნელობის შე-

ფასებისთვის გამოვიყენეთ სხვადასხვა �ყაჽოდან მიღებული ინფოჽმა�ია, აგჽეთვე ინ-

ფოჽმა�ია თითოეული ადმინის�ჽა�იული ეჽთეულის მშპ-ს შესახებ.

Economic vulnerability is defined as the potential impact of hazards on economic assets and processes (i.e. business interruption, secondary effects such as increased poverty, and job loss). 
Environmental vulnerability instead evaluates the potential impacts of events on the environment.

To analyze the environmental vulnerability we have taken into account the following indicators:
● Protected areas (weighted 0.23). The individual protected areas were not weighted separately, 

and all of them were considered equally important.
● Cultural heritage (weighted 0.48). Cultural heritage sites were given the highest weight due to 

the fact that they are irreplaceable, whereas ecological zones might still regenerate after the 
impact of a disaster event.

● Water bodies in proximity to urban areas (0.14). This was considered as the vicinity of water 
bodies to urban areas might lead to pollution problems. A distance buffer of 11 kilometers was 
used and subdivision was made between lakes and reservoirs.

● Landscape uniqueness (weighted 0.06). This was obtained from the map of Geomorphology 
and the various landscapes were evaluated based on their landscape values and characterized 
with a value between 0 and 1.

● Land cover types like forests and wetlands (weighted 0.09). The land use map was used to 
differentiate the forest and wetlands in the country. To analyze the economic vulnerability we 
have taken into account the following indicators:

● Agricultural sector (0.11). Agricultural production data was obtained for each region and the 
total value was divided over the areas indicated as crops in the land cover maps. The values 
were normalized using the maximum value.

● Forestry sector (0.07). The forestry production data was obtained for each region and the total 
value was divided over the areas indicated as forests in the land cover maps. The values were 
normalized using the maximum value.

● Tourism sector (0.15). Information on the tourism sector was obtained from digital information 
on the location of hotels and tourist resorts.

● Educational sector (0.10). Point information on the schools and their typology was used to 
weight the schools.

● Industry (0.28). The location of the main industrial areas was obtained from several 
digital maps and the importance of the industrial zones was taken into account during the 
weighting.

● Services (0.28). For the estimation of the importance of services (commercial businesses, 
etc.) we used information from several sources, and GDP information for administrative units.
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Overall Vulnerability5.2.4
მო�ყვლადობის ინდიკა�ოჽები, ჽომლები� განსაზღვჽავენ ფიზიკუჽი, ეკონომიკუჽი, სო�ი-

ალუჽი და ეკოლოგიუჽი მო�ყვლადობის დონეს, შეგვიძლია, გავაეჽთიანოთ და შევქმნათ 

საეჽთო მო�ყვლადობის ჽუკა სივჽ�ითი მჽავალკჽი�ეჽიუმიანი შეფასების მეთოდის გამო-

ყენებით. ანალიზის დჽოს ჩვენ გამოვიყენეთ შემდეგი �ონები: 

● ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა (0.37).

● სო�იალუჽი მო�ყვლადობა (0.37).

● ეკოლოგიუჽი მო�ყვლადობა (0.10).

● ეკონომიკუჽი მო�ყვლადობა (0.17).

ფიზიკუჽი და სო�იალუჽი მო�ყვლადობა თანაბაჽი მნიშვნელობისაა. თითოეული მათგანი 

უფჽო მნიშვნელოვანია, ვიდჽე ეკონომიკუჽი მო�ყვლადობა. ეკოლოგიუჽ მო�ყვლადობას 

მიენიჭა ყველაზე დაბალი ქულები. მო�ყვლადობის საბოლოო ჽუკაზე კაჽგად ჩანს ის ძიჽი-

თადი უჽბანული დასახლებები, ჽომლებსა� მინიჭებული აქვთ უმაღლესი სიდიდეები, ჽადგან 

მათ მაღალი ქულები მიენიჭათ ჽოგოჽ� ფიზიკუჽი, ისე სო�იალუჽი მო�ყვლადობის თვალ-

საზჽისით. �ხჽილში 5.2 �აჽმოდგენილია კჽი�ეჽიუმების მთლიანი ხე, ჽომელი� გამოყენე-

ბულ იქნა მო�ყვლადობის შეფასების დჽოს.

The vulnerability indicators, defining the level of physical, economic, social and environmental 
vulnerability can be aggregated and combined into an overall vulnerability map using Spatial 
Multi-Criteria Evaluation. In the analysis we used the following weights:
● Physical vulnerability (0.37)
● Social Vulnerability (0.37)
● Environmental vulnerability (0.10)
● Economic vulnerability (0.17)
Physical and social vulnerability were considered equally important and were both considered 
more important than economic vulnerability. Environmental vulnerability was given the lowest 
weight. The final map of vulnerability shows a clear pattern; the main urban areas have the high-
est values as they score highly on both the physical and social vulnerability. Table 5.2 shows the 
entire criteria tree used in the vulnerability assessment.
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ძიჽითადი ჯგუფები

Main Groups Indicators1ქვეჯგუფები, დონე

Sub-groups, Level 2ქვეჯგუფები, დონე

Sub-groups, Level 

0.87          Per Ha
0.13ეჽთ საკჽებულოზე

Per Community

0.33მანძილი საავადმყოფოებამდე

Distance to Hospitals

0.33Number of School Children

0.50უნაჽშეზღუდული ადამიანები

Disabled Persons 0.50
Socially Unsecured

0.33Number of Teachers 0.33მანძილი სკოლებამდე

 Distance to Schools

0.33Number of Hospital Beds 0.33ექიმების ჽაოდენობა

Number of Doctors

0.50მოსახლეობის სიმჭიდჽოვე

Population Density

0.20Healthcare

0.15განათლება

Education

0.37Social Vulnerability

0.37Physical Vulnerability

0.53Building Vulnerability

0.26შენობების სიმჭიდჽოვე

Building Density 1.00შენობების სიმჭიდჽოვე

Building Density

0.75A
Number of  Buildings Type A 0.18B

Number of  Buildings Type B 0.06C ჽაოდენობა

Number of  Buildings Type C

0.51A
Number of  Buildings Type A 0.26B

Number of  Buildings Type B 0.13C
Number of  Buildings Type C

0.06D
Number of  Buildings Type D 0.03E

Number of  Buildings Type E

0.10Building Types

0.64Building Vulnerability Types

1.00Airports

1.00საჽკინიგზო ხაზები

Railroads

0.77Highway Density 0.17Paved Road Density 0.05გზების სიმჭიდჽოვე

Unpaved road density

0.14Airport Vulnerability

0.43Railroad Vulnerability 

0.43Road Vulnerability

0.11Transportation Vulnerability

1.00Distance to Medical Center

1.00მანძილი სახანძჽო ბჽიგადებამდე

Distance to Fire Brigades

0.60Medical Centers

0.40სახანძჽო ბჽიგადები

Fire-brigades

0.21
ო

Essential Facilities

0.15Disadvantaged Groups

0.23Protected Areas
0.48Cultural Heritage 0.06ჽელიეფის უნიკალუჽობა

Landscape Uniqueness 0.09
Landcover Types Like Forests and Wetlands

0.14Waterbodies and Proximity to Urban Areas0.10Environmental Vulnerability

0.11სოფლის მეუჽნეობის დაჽგი

Agricultural Sector 0.07Forestry Sector 0.15Tourism Sector 0.10Educational Sector 0.28Industry 0.28მომსახუჽების დაჽგები

Services
0.17Economic Vulnerability

0.50Power Lines
0.30Power Plants 0.20ქვესადგუჽები

Sub Stations
0.50Electrical Power

0.50Water Supply
1.00Water Supply

0.16Lifelines 

Schematic overview of the use of Spatial Multi-Criteria Evaluation for the vulnerability assessment
Table 5.2 
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Risk Assessment
ჽისკის შეფასება5.3

Risk = H * V * A
H

V

A -

ჽისკის შეფასების მეთოდი აჽის ნახევჽადჽაოდენობჽივი მეთოდი, ჽომელი� აფასებს 

მოსალოდნელი დანაკაჽგების დონეს კონკჽე�ული საბაზისო პეჽიოდისთვის, ჽომ-

ლის დჽოსა� გამოიყენება შემდეგი გან�ოლება:

საფჽთხე – შესაძლებლობა იმისა, ჽომ საფჽთხის ეჽთ-ეჽთ კლასში შემავალი 1 ჰა ფაჽთობის ეჽთეული ჽეალუჽად მოექ�ევა სახიფათო მოვლენის ზემოქმედების ქვეშ 50-�ლიან 

საანგაჽიშო პეჽიოდში. ასეთ შემთხვევას მოხდენის სივჽ�ით ალბათობას უ�ოდებენ.

Hazard – expressed as the chance that a basic unit, consisting of 1 ha, in one of the hazard classes, is actually hit by a hazard event in a reference period of 50 years. This is referred to as the 
spatial probability of occurrence.

Amount of exposed elements-at-risk, calculated by overlaying hazard classes onto a GIS map with the elements at risk and then calculating the number of elements at risk per hazard class in 
each community.

Physical vulnerability of the particular element-at-risk, expressing the probability of complete loss of the elements at risk of the same class, given the occurrence of the hazard event.

ჽისკის ქვეშ მყოფი კონკჽე�ული ობიექ�ის ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა, ჽომელი� გამოხა�ავს იმავე ჯგუფში შემავალი ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ების სჽული დანაკაჽგის ალბათობას 

სახიფათო მოვლენის მოხდენის შემთხვევაში.

ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი დაუ�ველი ობიექ�ების ჽაოდენობა, ჽომელი� გამოითვლება ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ების GIS ჽუკის საფჽთხეების კლასებით გადაფაჽვისა და თითოეულ 

თემში საფჽთხის თითოეული კლასის მიმაჽთ ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ების გაანგაჽიშების საფუძველზე.

პიჽველ ჽიგში გამოვთვალეთ ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი სხვადასხვა ობიექ�ის (შენობების, 

მოსახლეობის, მშპ-ის, �ყეების, ნათესებისა და და�ული �ეჽი�ოჽიების) დაუ�ველობა საფჽ-

თხის 9 სახეობისგან (მი�ისძვჽა, �ყალდიდობა, მე�ყეჽი, ღვაჽ�ოფი, ქვათა �ვენა, თოვლის 

ზვავი, ხანძაჽი და გვალვა). ამის შემდეგ გამოითვალა ჽისკისგან დაუ�ველობა თითოეული 

საფჽთხის ჽუკის სამი ჯგუფისათვის (მაღალი, ზომიეჽი და დაბალი). 

საფჽთხე აჽის სივჽ�ითი ალბათობა იმისა, ჽომ მო�ემეული �ეჽი�ოჽია მოექ�ეს საფჽთხის 

ეჽთ-ეჽთი სახეობის ზემოქმედების ქვეშ გაჽკვეული საანგაჽიშო პეჽიოდის განმავლობაში. 

�ინამდებაჽე კვლევაში საანგაჽიშო პეჽიოდად აღებულია 50-�ლიანი პეჽიოდი. მოხდენის 

სივჽ�ითი ალბათობის შესაფასებლად ჩვენ გავაანალიზეთ საის�ოჽიო ჩანა�ეჽები საფჽ-

თხის სხვადასხვა ჯგუფის შესახებ და გამოვთვალეთ იმ მოვლენების ჽაოდენობა, ჽომლებსა� 

შეიძლება ადგილი ჰქონდეთ 50-�ლიანი პეჽიოდის განმავლობაში. შემდეგ გამოვიანგაჽი-

შეთ ის ფაჽთობი, ჽომელი� შეიძლება აღმოჩნდეს ეჽთი მოვლენის ზემოქმედების ქვეშ (მაგ., 

მე�ყჽისთვის ავიღეთ 5,000 მ2 ფაჽთობი �ეჽი�ოჽია) და გავამჽავლეთ ის მოსალოდნელი 

მოვლენების ჽაოდენობაზე. მიღებული სიდიდე �აჽმოადგენს იმ �ეჽი�ოჽიას, ჽომელი� 

შეიძლება აღმოჩნდეს კონკჽე�ული საფჽთხის ზემოქმედების ქვეშ 50-�ლიანი საანგაჽიშო 

პეჽიოდის განმავლობაში. აღნიშნული სიდიდე გავყავით საფჽთხის კლასის �ეჽი�ოჽიის 

მთლიან ფაჽთობზე, ჽათა მიგვეღო შემთხვევის მოხდენის სივჽ�ითი ალბათობა.

First, we calculated the amount of exposure of different elements-at-risk (buildings, population, 
GDP, forest, crops and protected areas) for each of the 9 hazard types (earthquakes, floods, land-
slides, mudflows, rock-fall, snow avalanches, wildfires, drought and hailstorm). Exposure was 
then calculated for the three classes of each of the hazard maps (high, moderate and low).
The hazard is therefore expressed as the spatial probability that a certain area will be impacted 
by one of the hazard types, within a given reference period. In this study, we used a reference 
period of 50 years. In order to estimate the spatial probability of occurrence, we analyzed the 

The risk assessment method that has been utilized is a semi-quantitative method that estimates 
the level of expected losses for a certain reference period, using the following equation:

historical catalogues of the various hazard types, and calculated the number of events that are 
likely to occur in a period of 50 years. We then estimated the area affected by one particular event 
(e.g. for a landslide, an area of 5,000 m2 can be affected) and then multiplied this by the number 
of expected events. The resulting value expresses the estimated area that might be impacted by 
a specific hazard, in a reference period of 50 years. This was then divided by the total area of the 
hazard class in order to obtain the spatial probability of the occurrence.
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მო�ყვლადობა აჽის ზიანის ხაჽისხი, ჽომელი� შეიძლება მიადგეს ჽისკის ქვეშ მყოფ ეჽთ კონკჽე�ულ ობიექ�ს გაჽკვეული სახეობის საფჽთხის ზემოქმედების შედეგად. კვლევის დიდი მასშ�აბისა და იმის გათვალის�ინებით, ჽომ ჩვენ აჽ შეგვიძლია ინ�ენსივობის ხაჽისხის დიფე-

ჽენ�იჽება, ჽისკის ქვეშ მყოფი ყველა ობიექ�ისა და საფჽთხის სახეობისათვის გამოვიყენეთ მო�ყვლადობის �ალკეული სიდიდეები. �ხჽილში 5.3 მო�ემულია ჩვენ მიეჽ გამოყენებული სიდიდეები.

ჽოგოჽ� საფჽთხის სხვადასხვა სახეობისთვის, ასევე ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ებისათვის ჽისკის მიღებული სიდიდეების ეჽთმანეთთან შედაჽება (მაგ.: შენობების ჽაოდენობა, �ყის ფაჽთობი, სახნავ-სათესი მი�ები ან და�ული �ეჽი�ოჽიები – ფულად გამოსახულებაში გადაყვანის 

შემდეგ) ეჽთმანეთთან შედაჽება.

სიდიდეები �აჽმოადგენენ მიახლოებით მნიშვნელობებს, ამი�ომ მათი უზუს�ობის ხაჽისხი მაღალია, მით უმე�ეს, ჽომ ანალიზი ემყაჽება დაშვებების მთელ ჽიგს, დაკავშიჽებულს საფჽთხის ზონების ზემოქმედების ქვეშ აჽსებული �ეჽი�ოჽიების, სივჽ�ითი ალბათობის, მო�ყვლადო-

ბისა და ჽისკის პიჽისპიჽ ყოფნის შეფასებასთან. მიუხედავად იმისა, ჽომ შედეგები აჽ აჽის ზუს�ი, ისინი იძლევიან სხვადასხვა სახის საფჽთხით გამო�ვეული ზემოქმედებების ეჽთმანეთთან შედაჽებისა და მოსალოდნელი ზემოქმედების სიძლიეჽის დადგენის საშუალებას. დე�ალუჽი 

ინფოჽმა�იის აჽსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება ამ მეთოდის სჽულყოფა.

ჽისკის შეფასების მიზნით გაკეთდა შემდეგი დაშვებები:

მი�ისძვჽის ჽისკის შემთხვევაში შევის�ავლეთ �აჽსულში დაფიქსიჽებული ინფოჽმა�ია 
ქვეყანაში მომხდაჽი მი�ისძვჽების შესახებ და ამ ინფოჽმა�იაზე დაყჽდნობით დავუშვით, 
ჽომ მომავალი 50 �ლის განმავლობაში საქაჽთველოში მოსალოდნელია დაახლოებით 
7 ბალი მაგნი�უდის მი�ისძვჽა; ზემოქმედების ზონა შეადგენს დაახლოებით 50 x 50 კმ-ს 
და ჽომ 9 ბალამდე ინ�ენსივობის (MSK შკალით) მი�ისძვჽა მოსალოდნელია სეისმუ-
ჽობის მაღალი საფჽთხის ზონაში, 7 ბალამდე ინ�ენსივობის (MSK შკალით) მი�ისძვჽა 
– სეისმუჽობის საშუალო საფჽთხის ზონაში და 6 ბალამდე ინ�ენსივობის (MSK შკალით) 
მი�ისძვჽა – სეისმუჽობის დაბალი საფჽთხის ზონაში. თუ გავითვალის�ინებთ იმას, ჽომ 
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ზონა �აჽმოადგენს საფჽთხის კლასის მთლიანი �ეჽი�ოჽიის 
ნა�ილს, სივჽ�ითი ალბათობა იმისა, ჽომ სეისმუჽობის მაღალი საფჽთხის ზონაში მყოფი 
�ეჽი�ოჽიები მოექ�ევიან მი�ისძვჽის ზემოქმედების ქვეშ მომავალი 50 �ლის განმავლო-
ბაში, შეადგენს 0.08-ს. სეისმუჽობის საშუალო საფჽთხის ზონაში აჽსებული �ეჽი�ოჽიე-
ბისთვის ეს მაჩვენებელი 0.01-ის, ხოლო დაბალი სეისმუჽობის ზონაში აჽსებული �ეჽი�ო-
ჽიებისთვის 0.007-ის �ოლია. შენობების ფიზიკუჽი მო�ყვლადობის შესაფასებლად ჩვენ 
გამოვთვალეთ სხვადასხვა სახეობის შენობის საშუალო მო�ყვლადობა მი�ისძვჽების ინ�ე-
ნსივობის ზემოთ ჩამოთვლილი სიდიდეების გათვალის�ინებით. მიუხედავად იმისა, ჽომ 
�ალკეული �ეჽი�ოჽიებისათვის აჽსებობდა ინფოჽმა�ია მო�ყვლადობის სახეობების 
შესახებ, ჩვენ გადავ�ყვი�ეთ, აგვეღო ისეთი საშუალო სიდიდეები, ჽომელთა გამოყენება� 
შესაძლებელი იქნებოდა მთელი ქვეყნის მასშ�აბით. მაღალი საფჽთხის კლასისთვის მო-
�ყვლადობის სიდიდედ ავიღეთ 0.3, ზომიეჽი საფჽთხის კლასისთვის – 0.1, ხოლო დაბა-
ლი საფჽთხის კლასისთვის – 0.02. ადამიანთა მსხვეჽპლის შეფასებისთვის ავიღეთ შემდე-
გი სიდიდეები: 0.005 (მაღალი საფჽთხე), 0.001 (ზომიეჽი საფჽთხე) და 0.0005 (დაბალი 
საფჽთხე). �ყეების, ნათესებისა და და�ული �ეჽი�ოჽიების მო�ყვლადობა 0-ის �ოლად 
შეფასდა. ჽასაკვიჽველია, ეს ჽი�ხვები ზუს�ი აჽ აჽის და, შესაბამისად, მათი გამოყენებით 
გამოთვლილი ზაჽალი� მხოლოდ ფაჽდობითი სიდიდე იქნება. ამი�ომ აუ�ილებელია მი-
�ისძვჽის საფჽთხისა და ჽისკის უფჽო დე�ალუჽი ანალიზის ჩა�აჽება აჽა, უბჽალოდ, 
მი�ისძვჽების 3 ჯუფად დაყოფის, აჽამედ გჽუნ�ის მაქსიმალუჽი აჩქაჽების (PGA) სიდი-
დეების საფუძველზე სხვადასხვა სახეობის შენობების მო�ყვლადობის გათვალის�ინებით.

�ყალდიდობის ჽისკის შესაფასებლად კა�ას�ჽოფების მონა�ემთა ბაზაში აჽსებული 
საის�ოჽიო �ყაჽოებიდან მოპოვებული ინფოჽმა�იის საფუძველზე დავუშვით, ჽომ მა-
ღალი და ზომიეჽი საფჽთხის ზონებში მომავალი 50 �ლის განმავლობაში მოსალოდ-
ნელია �ყალდიდობის 30 შემთხვევა, ჽომელსა� ადგილი ექნება ქვეყნის სხვადასხვა 
მდინაჽეზე. �ყალდიდობის 5 შემთხვევა მოსალოდნელია დაბალი საფჽთხის ზონაში. 
�ყალდიდობებში იგულისხმება ჽოგოჽ� �ყალმოვაჽდნები (ჽომლები�, ჽოგოჽ� �ესი, 
მ�იჽე �ეჽი�ოჽიებს აზიანებენ), ასევე მდინაჽეების ადიდება� (ჽომლები� უფჽო დიდი 
�ეჽი�ოჽიების დაზიანებას ი�ვევს). თუ გავითვალის�ინებთ იმას, ჽომ �ყალდიდობების 
მოდელი ითვალის�ინებს �ყალდიდობების მიმაჽთ მხოლოდ ყველაზე სენსი�იუჽ �ე-
ჽი�ოჽიებს, 50-�ლიან პეჽიოდში მაღალი საფჽთხის ზონაში �ყალდიდობის სივჽ�ი-
თი ალბათობა იქნება 0.9, ხოლო ზომიეჽი საფჽთხის ზონაში – 0.4. �ყალდიდობების 
მაღალი საფჽთხის ზონისთვის საშუალო ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა განისაზღვჽა 0.2-ის 
�ოლად (დავუშვით ჽა, ჽომ უმე�ეს შემთხვევებში შენობებისთვის მიყენებული ს�ჽუქ-
�უჽული ზაჽალი მ�იჽეა, ხოლო მათი შიგთავსისთვის მიყენებული ზიანი – დიდი), 
0.05-ის �ოლად ზომიეჽი საფჽთხის ზონისთვის და 0.01-ის �ოლად დაბალი საფჽთხის 
ზონისთვის. ქვეყნის დიდი ნა�ილი ექ�ევა „უსაფჽთხო“ კა�ეგოჽიის ქვეშ და ამი�ომ ამ 
�ეჽი�ოჽიებს �ყალდიდობის აჽანაიჽი ჽისკი აჽ ემუქჽებათ. მოსახლეობის მო�ყვლა-
დობა �ყალდიდობის მიმაჽთ განისაზღვჽა დაბალი სიდიდით, ჽადგან უმე�ეს შემთხვე-
ვაში მოსახლეობას აქვს საკმაჽისი დჽო იმისათვის, ჽომ ჽომ და�ოვოს �ყალდიდობის 
ზემოქმედების ქვეშ მოქ�ეული �ეჽი�ოჽიები, ან თავი შეაფაჽოს �ყალდიდობის მიმაჽთ 
გამძლე შენობების მაღალ საჽთულებს. აქედან გამომდინაჽე, ავიღეთ შემდეგი სიდიდე-
ები: 0.01 (მაღალი საფჽთხის კლასში), 0.0001 (ზომიეჽი საფჽთხის კლასში) და 0.00005 
(დაბალი საფჽთხის კლასში). �ყეებსა და და�ულ �ეჽი�ოჽიებს მიენიჭათ �ყალდიდო-
ბის მიმაჽთ მო�ყვლადობის შედაჽებით დაბალი სიდიდეები, ხოლო ნათესებს – საკმა-
ოდ მაღალი: 0.7 (მაღალი საფჽთხის ზონების შემთხვევაში), 0.5 (ზომიეჽი საფჽთხის 
ზონების შემთხვევაში) და 0.1 (დაბალი საფჽთხის ზონების შემთხვევაში). 

გჽუნ�ის მასების გადაადგილება დავყავით მე�ყჽის, ღვაჽ�ოფისა და ქვათა �ვენის 
კა�ეგოჽიებად. მომავალი 50 �ლის განმავლობაში გჽუნ�ის მასების გადაადგილების 

მოსალოდნელი შემთხვევების ჽაოდენობის გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა მო-
ნა�ემთა ბაზაში ნაჩვენები �აჽსულში მომხდაჽი მოვლენების ჽაოდენობა. ასეთი გადა-
�ყვე�ილება განაპიჽობა იმან, ჽომ მონა�ემთა ბაზაში ასახული მოვლენების ჽაოდენო-
ბა ბევჽად მ�იჽეა ჽეალუჽად მომხდაჽ მოვლენებთან შედაჽებით (აჽასჽულყოფილი 
აღ�ეჽის გამო). ჩვენ დავუშვით, ჽომ მაღალი საფჽთხის ზონაში ადგილი ჰქონდა შემ-
თხვევების 90%, ზომიეჽი საფჽთხის ზონაში – თითქმის 10%, ხოლო დაბალი საფჽთხის 
ზონაში – მხოლოდ 5%. გჽუნ�ის მასების გადაადგილების �ალკეული შემთხვევის გავ-
ჽ�ელების საშუალო ფაჽთობები შემდეგნაიჽად განისაზღვჽა: 0.5 ჰა – მე�ყეჽი, 2.5 ჰა 
– ღვაჽ�ოფი და 800 მ2 – ქვათა �ვენა. ჩვენ გავამჽავლეთ მოსალოდნელი მოვლენების 
ჽაოდენობა საშუალო ფაჽთობზე და გავყავით საფჽთხის კლასების მთლიან ფაჽთობ-
ზე. შედეგად მიღებული სივჽ�ითი ალბათობა დაბალია (მაგ., 0.0002 მე�ყჽის მაღალი 
საფჽთხის კლასში) მაღალი და საშუალო საფჽთხის ზონების დიდი ფაჽთობისა და მო-
ვლენების მ�იჽე ჽაოდენობის გათვალის�ინებით. მე�ყჽული საფჽთხის შეფასებისთვის 
მოდელიჽების უკეთესი მიდგომის გამოყენების შემთხვევაში მაღალი და საშუალო სა-
ფჽთხის კლასების ფაჽთობები მნიშვნელოვნად მ�იჽე იქნებოდა და, შესაბამისად, მი-
ვიღებდით სივჽ�ითი ალბათობის უფჽო მაღალ სიდიდეებს. მე�ყჽების, ღვაჽ�ოფებისა 
და ქვათა �ვენის მიმაჽთ შენობებისა და მოსახლეობის ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა მაღა-
ლია, ვინაიდან აღნიშნული მოვლენები მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენენ ადამიანე-
ბსა და შენობებზე. 

თოვლის ზვავის ჽისკის შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა იგივე მიდგომა, ჽა� გჽუ-
ნ�ის მასების გადაადგილების შემთხვევაში. მომავალი 50 �ლის განმავლობაში თოვლის 
ზვავების მოსალოდნელი შემთხვევების ჽაოდენობის (668) გამოსათვლელად გამოყე-
ნებულ იქნა მონა�ემთა ბაზაში ასახული �აჽსულში მომხდაჽი მოვლენების ჽაოდენობა, 
ჽომლის მიხედვითა� ზვავების 90% აღინიშნება მაღალი საფჽთხის კლასში. თოვლის 
ზვავის გავჽ�ელების შედაჽებით მ�იჽე ფაჽთობის (2 ჰა, 50 �., 400 მ) გათვალის�ი-
ნებით, ზვავის ჩამოსვლის სივჽ�ითი ალბათობა� დაბალია (0.018 მაღალი საფჽთხის 
კლასში). ისევე, ჽოგოჽ� გჽუნ�ის მასების გადაადგილების შემთხვევაში, მოსახლეო-
ბას ფიზიკუჽი მო�ყვლადობის უფჽო მაღალი სიდიდეები მივანიჭეთ. ჩავთვალეთ, ჽომ 

For earthquake risks we examined the historical information on earthquakes in the country and, 
based on this, we assumed that one earthquake with a Magnitude of around 7.0 is likely to occur 
in Georgia in the coming 50 years. We assumed that the impact area was around 50 by 50 km, and 
that Intensities of up to 9 (MSK scale) are expected to occur in the high seismic hazard zone, up 
to 7 (MSK scale) in the moderate zone and up to 6 in the low seismic hazard zone. Given the es-
timated size of the affected area, as a fraction of the total area of the hazard class, we estimated 
a spatial probability of 0.08 for areas located in the high hazard zone to be affected by an earth-
quake in the coming 50 years, 0.01 in the moderate zone, and 0.007 in the low hazard zones. For 
the estimation of the physical vulnerability of buildings, we evaluated the average vulnerability 
of different types of buildings, given the intensities listed above. Although, for some parts of the 
area information was also available on vulnerability types, we decided to use the average values, 
which could be used for the entire county. This resulted in the use of a vulnerability value of 0.3 
for the high hazard class, 0.1 for the moderate hazard class and 0.02 for the low hazard class. For 
the estimation of population losses we used vulnerability values of 0.005 (high hazard), 0.001 
(moderate) and 0.0005 (low). Vulnerability values for forests, crops and protected areas were 
considered to be very low and were taken as a measurement of 0. Of course these values are 
simplifications of the actual situation, and the resulting loss estimation is only a relative value. 
A more detailed analysis of earthquake hazards and risks is required to incorporate the actual 
range of expected Peak Ground Acceleration (PGA) values, not classification in 3 arbitrary classes, 
and to take into account the different building types per ha using different vulnerability classes. 
For the flood risk assessment, based on the historic information from the disaster database, we 
assumed that 30 flood events are likely to occur, within various rivers in the country, within a 

Vulnerability has been evaluated as the degree of damage that is likely to occur to a particular element-at-risk, given the impact of a certain type of hazard. Given the national scale and the fact that we cannot differentiate the degree of intensity, we have adopted single vulnerability values for 
each of the elements-at-risk and hazard types. The Table 5.3 indicates the various values used.
The resulting risk values can be compared for the various hazard types, and could also be compared among a number of elements-at-risk (e.g. number of buildings, area of forest, crops or protected areas when converted into their monetary values).
The values are only approximations and contain a high degree of uncertainty, especially as the analysis is based on a number of assumptions related to the estimation of the hazard zones, the estimation of the impacted area, spatial probability, vulnerability and exposure. Even though the results 
are highly uncertain, they do allow for a comparison of the impact of the various types of hazards, and the order of magnitude of expected impacts. When more detailed information becomes available this method can be further improved.
For the estimation of risk, the following assumptions were made:

period of 50 years in the high and moderate zone, and 5 occurrences in the low hazard zone 
areas. These events include both flashfloods (which generally have smaller affected areas), and 
river floods (with larger affected areas). Given the fact that the flood model narrowed the areas 
susceptible to flood as much as possible, the spatial probability of flooding in the high hazard 
zone is estimated to be 0.9 and 0.4 in the moderate zone, for the given 50 year period. With re-
spect to the physical vulnerability used for floods, we used an average vulnerability of 0.2 for the 
high hazard zones (assuming that in most cases the structural damage to buildings is low but the 
damage to their contents may be high), 0.05 for the moderate hazard zone, and 0.01 for the low 
hazard zone. A large part of the country falls into the ‘no hazard’ category and therefore these 
areas are also considered to have no flood risk. Population vulnerability values for flooding were 
considered to be very low, as in most cases people have ample time to evacuate from the flood 
affected areas, or can escape to higher floors in flood resistant buildings. Therefore, we used the 
following values: 0.001 (high hazard), 0.0001 (moderate hazard) and 0.00005 (low hazard). Flood 
vulnerability for forests and protected areas was considered relatively low, but for crops fairly 
high vulnerability values were used: 0.7 (high hazard zones), 0.5 (for moderate hazard zones) and 
0.1 (for low hazard zones). 
For the risk posed by mass movements, which were separated into landslides, mudflows and 
rockfalls, we used the number of events that have occurred in the entire historic database as an 
estimation for the number of events likely to occur in the coming 50 years. This was done because 
the number of events in the database is probably a large underestimation of the actual number of 
events that have occurred (due to the incompleteness of the historical inventory). We also assume 
that 90% of the events occurred in the high hazard zones, almost 10% in the moderate zone, and 

only 5 events in the low hazard zones. The average area of an individual mass movement event 
was estimated to be 0.5 ha for landslides, 2.5 ha for mudflows, and 800 m2 for rockfall events. We 
multiplied the number of expected events with the average area, and divided this by the total area 
of the hazard classes. This resulted in the values given for the spatial probability, which were gen-
erally quite small (e.g. 0.0002 for the high hazard class of landslides) given the large size of the 
high and moderate hazard areas, and the limited number of events. If a better modeling approach 
could be used for the landslide hazard assessment, this would have reduced the surface areas of 
the high and moderate classes considerably and have given higher spatial probability values. The 
physical vulnerability values for buildings and population were considered to be relatively high 
for landslides, mudflows, and rockfalls, considering the fact that if a building or a person would 
be hit by a mass movement, the impact would be significant. 
A similar approach was followed for the estimation of snow avalanche risks, as compared to mass 
movement risk. The number of events in the historical database was used to estimate the future 
frequency, in a 50 year period (668), with 90% occurring in the high hazard class. Given the rel-
atively small average area of snow avalanches (2 ha, 50 years, 400 m) the spatial probability of 
occurrence was also low (0.0018 in the high hazard class). We used higher physical vulnerability 
values for population, than were used for mass movements, because we considered that people 
that are expected to be hit by snow avalanches are either on the road or skiing. We therefore 
increased the number of exposed residents that are exposed to snow avalanches by a factor of 4 
to account for winter tourism. 
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თოვლის ზვავის ზემოქმედების ქვეშ შეიძლება მოქ�ნენ მგზავჽები ან მოთხილამუჽეები. 
აქედან გამომდინაჽე, თოვლის ზვავის ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი მოსახლეობის ჽაოდე-
ნობა, ზამთჽის �უჽიზმის ფაქ�ოჽის გათვალის�ინებით, 4-ჯეჽ გავზაჽდეთ. 

ხანძჽით გამო�ვეული ჽისკის შეფასებისთვის გამოვიყენეთ მონა�ემთა ბაზაში დაფიქ-
სიჽებული �აჽსულში მომხდაჽი ხანძჽების ჽაოდენობა იმისათვის, ჽომ გამოგვეთვალა 
მომავალი 50 �ლის განმავლობაში მოსალოდნელი შემთხვევების ჽაოდენობა. ჩავთვა-
ლეთ, ჽომ ყოველი ხანძჽის დჽოს საშუალოდ ზიანდება 10 ჰა. შედეგად მივიღეთ საკ-
მაოდ დაბალი სივჽ�ითი ალბათობა: 0.0039 (მაღალი საფჽთხის კლასში) და 0.00018 
(ზომიეჽი საფჽთხის კლასში). დაბალი სიდიდით (0.002) განისაზღვჽა მოსახლეობის 
ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა იმის გათვალის�ინებით, ჽომ, ჽოგოჽ� �ესი, ადამიანებს ხან-
ძჽის შესახებ გაფჽთხილების მიღების მომენ�იდან საკმაჽისი დჽო აქვთ მისგან თავის 
დასაღ�ევად. �ყეების, ნათესებისა და და�ული �ეჽი�ოჽიების ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა 
ხანძჽის მიმაჽთ ძალიან მაღალი სიდიდით შეფასდა. 

გვალვის ჽისკის შეფასებისთვის გამოვიყენეთ 50-�ლიან პეჽიოდში გვალვების სიხში-
ჽის შემდეგი სიდიდეები: 10 შემთხვევა მაღალი საფჽთხის ზონაში, ჽომლის დჽოსა� 
ზემოქმედების ქვეშ ექ�ევა მაღალი საფჽთხის �ეჽი�ოჽიის 80%; და 5 შემთხვევა ზო-
მიეჽი საფჽთხის ზონაში, ჽომლის დჽოსა� ზემოქმედების ქვეშ ექ�ევა �ეჽი�ოჽიის 
14%. ფიზიკუჽი მო�ყვლადობის შეფასებაში გამოვიყენეთ მხოლოდ �ყეებთან, და�ულ 
�ეჽი�ოჽიებსა და ნათესებთან დაკავშიჽებული სიდიდეები. ამ უკანასკნელისთვის გან-
ვსაზღვჽეთ მო�ყვლადობის შემდეგი სიდიდეები: 0.6 (მაღალი საფჽთხის ზონაში), 0.3 
(ზომიეჽი საფჽთხის ზონაში) და 0.01 (დაბალი საფჽთხის ზონაში). 

და ბოლოს, სე�ყვის შეფასების დჽოს მომავალი 50 �ლის განმავლობაში აღნიშნული 
მოვლენების სიხშიჽის დასადგენად გამოვიყენეთ დაფიქსიჽებული მოვლენების ჽაო-
დენობა (344 – სე�ყვა). სე�ყვის გავჽ�ელების �ეჽი�ოჽიის (2 კმ2) განსაზღვჽის დჽოს 
გათვალის�ინებულ იქნა ელვის ეფექ�ის გავჽ�ელების ფაჽთობი�. შედეგად მიღებული 
სე�ყვის/ელვის სივჽ�ითი ალბათობა უდჽის – 0.085-ს (მაღალი საფჽთხის ზონისთვის) 
და 0.004-ს (ზომიეჽი საფჽთხის ზონისთვის). ადამიანების ფიზიკუჽი მო�ყვლადობა გა-
ნისაზღვჽა შემდეგი სიდიდეებით: 0.0005 (მაღალი საფჽთხის ზონებისთვის) და 0.0001 
(ზომიეჽი საფჽთხის ზონებისთვის). 

საფჽთხის 9 სხვადასხვა სახეობის ჽისკების შეფასების შედეგები �აჽმოდგენილია �ხჽი-
ლში 5.5. �ხჽილში ნაჩვენებია შენობების სავაჽაუდო დანაკაჽგები, განუჽჩევლად შე-
ნობების სახეობისა და მო�ყვლადობისა. ეს აჽის მხოლოდ ზოგადი შეფასება, ჽომელი� 
საჭიჽოებს დაზუს�ებას სხვადასხვა სახეობის შენობების მო�ყვლადობასა და ინ�ენსივო-
ბასთან მიმაჽთებით. მოსახლეობის ჽისკი გამოსახულია იმ ადამიანების ჽაოდენობით, 

ჽომლები� შეიძლება დაიღუპონ 50 �ლის განმავლობაში მომხდაჽი ბუნებჽივი კა�ა-
ს�ოჽოფების შედეგად. მიღებული სიდიდეები ემთხვევა �აჽსულში მომხდაჽ ბუნებჽივ 
კა�ას�ოჽოფებთან დაკავშიჽებულ სიდიდეებს. მშპ-თან დაკავშიჽებული ჽისკი გამოხა-
�ულია საანგაჽიშო პეჽიოდის განმავლობაში მშპ-ის შესაძლო დანაკაჽგებით მილიონ 
ლაჽში. უნდა გვახსოვდეს, ჽომ ეს აჽ აჽის იგივე, ჽა� ეკონომიკუჽი დანაკაჽგი, ვინაი-
დან ამ სიდიდეში აჽ შედის ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ის (შენობების, გზების, ინფჽას�-
ჽუქ�უჽის) ფაქ�ობჽივი ღიჽებულება. საგზაო ინფჽას�ჽუქ�უჽის ჽისკი გამოხა�ულია 
იმ გზების სიგჽძით (კმ-ში), ჽომლები� შეიძლება დაზიანდნენ, ხოლო �ყეების, ნათესები-
სა და და�ული �ეჽი�ოჽიების ჽისკი გამოხა�ულია იმ �ეჽი�ოჽიების ფაჽთობით (ჰა-
ში), ჽომლები� შეიძლება განადგუჽდნენ. 

შედეგების შეფასებისას აღმოჩნდა, ჽომ შენობების, ადამიანებისა და მშპ-თვის მიყე-
ნებული ზიანის თვალსაზჽისით საქაჽთველოში ყველაზე დიდ ჽისკს მი�ისძვჽები და 
�ყალდიდობები ქმნიან. გვალვა, �ყალდიდობა და ხანძაჽი ყველაზე დიდ ჽისკს უქმნის 
�ყეებს, ნათესებსა და ბუნებჽივ ნაკჽძალებს. 

ჽისკები დაჯგუფდა მხაჽეების მიხედვითა� (იხ. �ხჽილი 5.6 და 5.7). მხაჽეების ჽან-
ჟიჽება განხოჽ�იელდა შენობების, მოსახლეობის და მშპ-ს ჽისკებისა და �ყეების, ნა-
თესებისა და ნაკჽძალების მიხედვით. ჽისკების ქულების შედაჽებამ ქვეყნის მასშ�აბით 
გამოავლინა 5 ჽეგიონი, ჽომლები� ხასიათდება მჽავალი საფჽთხის მაღალი ჽისკით; 
ესენია: კახეთის, სამეგჽელი-ზემო სვანეთის, ქვემო ქაჽთლისა და იმეჽეთის ჽეგიონები 
და ქალაქი თბილისი. 

შენიშვნა: ეს აჽის მხოლოდ ინდიკა�უჽი სიდიდეები, ვინაიდან შეფასების დჽოს გამოყე-
ნებულ იქნა ჽამდენიმე დაშვება, ჽომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია: 

● საფჽთხის ჽუკები ზოგადია და შედგება მხოლოდ სამი კლასისგან; ისინი შედგენილია გა-

მაჽ�ივებული მეთოდების გამოყენებით ქვეყნის მასშ�აბით მონა�ემების ხელმისა�ვდომო-

ბის გათვალის�ინებით;

● სივჽ�ითი ალბათობის შეფასება (იხ. �ხჽილი 5.3) მნიშვნელოვნად აჽის დამოკიდებული 

საფჽთხეების შეფასების დე�ალუჽობაზე (ჽა� უფჽო მ�იჽეა მაღალი საფჽთხის ეჽთეუ-

ლები, მით უფჽო ზუს�ი იქნება პჽოგნოზი) და �აჽსულში მომხდაჽი მოვლენების შესახებ 

აჽასჽულყოფილ მონა�ემთა ბაზაში აჽსებულ ინფოჽმა�იაზე;

● მო�ყვლადობა (იხ. �ხჽილი 5.4) აჽის ზოგადად მიახლოებული და აჽ ითვალის�ინებს 

ინ�ენსივობის სხვადასხვა დონესა და ჽისკის ქვეშ მყოფი ობიექ�ების სხვადასხვა ჯგუფს 

(მაგ., შენობების �იპებს).

For the estimation of the risk from wildfires we used the number of reported wildfire events in the 
historic database as an indication of the number of future events in a period of 50 years, and used 
10 ha as the average area affected by one event. The resulting spatial probability values were 
rather small: 0.0039 (high hazard) and 0.00018 (moderate hazard). The physical vulnerability of 
the population was estimated as very low (0.002) considering the warning time, which generally 
allows people to flee from wildfires. The physical vulnerability for wildfire was estimated to be 
very high for forests, crops and natural parks. 
For the estimation of drought risk we used a frequency of 10 droughts in a period of 50 years in 
the high hazard, which affected 80% of the high hazard territory, and 5 droughts in the moderate 
hazard class affecting 14% of the territory. For the physical vulnerability, we only used the values 
for forests, natural parks and crops. For the latter, the following vulnerability values were used: 
0.6 (for high hazard), 0.3 (for moderate hazard zones) and 0.01 (for low hazard zones). 
Finally, for the estimation of the risk from hailstorms, we used the total number of recorded events 
(344 for hailstorms) as indicative values for its frequency in the coming 50 years. The average size 
of hailstorms events was estimated as (2 km2) in which we also included the effects of lightning. 
The resulting spatial probability for hailstorms/lightning was 0.085 (high hazard zone) and 0.004 
(moderate hazard zone). For the physical vulnerability of people, we used the following values: 
0.0005 (for high hazard zones) and 0.0001 (for moderate hazard zones). 
The results of the risk estimation for the 9 different hazard types are given in Table 5.5. This table 
shows the estimated losses in terms of number of buildings, without subdividing the buildings 
into different types and vulnerability classes. This is a general estimation and future work should 
increase the detail by including specific vulnerability curves for buildings of different type using 
different intensities. The risk to population groups is expressed as the number of people likely to 
be killed by natural hazards in the reference period of 50 years. We have evaluated these values 

against the number of casualties that occurred in the past and they correspond closely. The risk in 
terms of GDP is expressed as the GDP losses in millions of GEL within the reference period. Note 
that this is not the same as economic losses, as the actual value of the elements at risk (buildings, 
roads, infrastructure, etc.) have not been included in this figure. The risk to road infrastructure is 
expressed as the length of roads likely to be destroyed (in km), and the risk to forest, crops and 
natural parks is expressed as the number of ha likely to be lost. 
When evaluating the results, earthquakes and flooding constitute the largest risks to Georgia, in 
terms of buildings, number of people and in terms of GDP. Droughts, floods and wildfire form the 
largest risks to forests, crops and natural parks in Georgia.
The risk was also aggregated by region (see Table 5.6 and 5.7), which have been ranked in terms 
of the risk to building, populations, GDP and the combination of forests, crops and natural parks. 
When comparing risk scores, the 5 regions with the highest, multi-hazard risk, in Georgia are: 
Kakheti, Samegrelo – Zemo Svaneti, Kvemo Kartli, Imereti and Tbilisi. 
Note: the values are only indicative as the estimation was based on a number of assumptions, of 
which the main ones were that:
● the hazard maps are general, consist only of 3 classes, and are made using simplified methods 

given the availability of national data;
● the spatial probability estimation (as shown in Table 5.3) depends to a large degree on the 

detail of the hazard estimation (the smaller the high hazard units are the better the prediction 
will be) and on the data of historical occurrences from an incomplete historical database;

● the vulnerability (see Table 5.4) is a general approximation, and doesn’t take into account 
the different degrees of intensity and the different classes of elements at risk (e.g. building 
types).
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საფჽთხე/Hazard

Flood

Landslide

Mudflow

Rockfall

Wildfire

გვალვა

Drought

თოვლის ზვავი

Snow Avalanche

Hailstorm

31,487.99

23,746.29

14,421.72

6,174.89

505.22

180.17

15,564.98

28,246.55

25,844.47

8,621.23

39,294.15

21,740.62

8,046.97

34,987.54

26,621.49

6,853.09

15,434.67

47,368.24

12,521.9

30,332.18

26,801.92

4,375.12

12,151.15

53,129.73

6,468.29

33,931.88

29,255.83

2,500

400

100

185

7

5

0.005

0.005

0.005

0.025

0.025

0.025

0.0008

0.0008

0.0008

0.02

0.02

0.02

0.1

0.1

0.1

350

350

350

2

2

2

2,500

400

100

5,557

202

25

3.4

0.38

0.05

9.585

0.3195

0.125

0.073

0.00816

0

12.024

1.336

0

48.2

5.4

0.5

3,500

1,750

700

550

138

10

0.08

0.01

0.007

0.9

0.4

0.139

0.000218

0.0000134

0.00000097

0.00111

0.0000271

0.00000575

0.0000091

0.0000002

0

0.00175

0.0000866

0.0000000

0.00385

0.000177

0.0000187

0.8

0.144

0.0132

0.085

0.004

0.00034

1 (M ≥ 7)

1 (M ≥ 7)

1 (M ≥ 7)

30

30

5

680

76

5

383

41

5

92

10

0

601

67

0

482

54

5

10

5

1

275

69

5

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

ჯგუფი

Class

ფაჽთობი (კმ²)

Area (km²)

ეჽთჯეჽადი მოვლენის ზონა (კმ²)

Single Event Area (km²)

მოვლენის მთელი ზონა (კმ²)

Total Event Area (km²) Spatial Probability

მოვლენების ჽაოდენობა

Number of Events

Earthquake

Data used for the estimation of spatial probabilities for the 9 hazard types
Table 5.3 
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Flood

Landslide

Mudflow

Rockfall

Wildfire

გვალვა

Drought

თოვლის ზვავი

Snow Avalanche

Hailstorm

0.3

0.1

0.02

0.1

0.05

0.01

1

0.5

0.01

1

0.5

0.01

1

0.5

0.01

1

0.5

0.01

0.05

0.01

0.001

0

0

0

0.005

0.001

0.0001

0.005

0.001

0.0005

0.0005

0.0001

0.00001

0.5

0.2

0.01

0.5

0.2

0.01

0.5

0.2

0.01

0.8

0.3

0.01

0.002

0.0005

0.0001

0

0

0

0.0005

0.0001

0.00001

0.7

0.3

0.1

0.7

0.3

0.1

0.7

0.3

0.1

0.7

0.3

0.1

0.7

0.3

0.1

0.7

0.3

0.1

0.7

0.3

0.1

0.2

0.1

0.05

0.7

0.3

0.1

0.01

0.005

0.001

0.1

0.05

0.01

1

0.5

0.01

1

0.5

0.1

1

0.5

0.1

1

0.5

0.1

0.05

0.01

0.005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.005

0.001

0.0005

0.05

0.01

0.005

0.05

0.01

0.005

0.05

0.01

0.005

0.1

0.05

0.005

0.9

0.7

0.1

0.001

0.0005

0.0001

0.01

0.005

0.001

0

0

0

0.7

0.5

0.1

0.7

0.5

0.1

0.7

0.5

0.1

0.01

0.005

0.001

0

0

0

0.9

0.7

0.1

0.6

0.3

0.01

0.8

0.2

0.01

0

0

0

0.005

0.001

0.0005

0.05

0.01

0.005

0.05

0.01

0.005

0.05

0.01

0.005

0.1

0.05

0.005

0.9

0.7

0.1

0.001

0.0005

0.0001

0.01

0.005

0.001

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

მაღალი/High

ზომიეჽი/Moderate

დაბალი/Low

ჯგუფი

ClassHazard Type

შენობები

Buildings

მშპ

GDP Transport Forest Crops Protected Areas

მოსახლეობა

Population

Earthquake

/Estimated physical vulnerability valuesსაფჽთხე/Hazard

Data used for the estimation of physical vulnerability for the main types of elements-at-risk and for the 9 hazard types 
Table 5.4 
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baTumi

soxumi
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0 100 20050

Scale:  1:5 000 000

კმ/km

0
0.001 − 0.02
0.02 − 0.1
0.1 − 0.4
0.4 − 2
> 2

Hectare

0
0.001 − 0.2
0.2 − 0.5
0.5 − 1
1 − 5
> 5

Hectare
0
0.001 − 0.01
0.01 − 0.05
0.05 − 0.1
0.1 − 0.5
> 0.5

Kilometer
0
0.001 − 2
2 − 5
5 − 25
25 − 75
> 75

Hectare

0
1 − 2
2 − 5
5 − 10
10 − 25
> 25

ჽაოდენობა
Number

0
1 − 2
2 − 3
3 − 5
5 − 20
> 20

ჽაოდენობა
Number

0
0 − 0.01
0.01 − 0.2
0.2 − 0.5
0.5− 1
> 1

მლნ ლაჽი
mln GEL

საგზაო ქსელი
Road Network Forest Crops

შენობები
Buildings

Protected Areas

მოსახლეობა
Population 

მშპ
GDP

Risk Levels per Communities (Expected Loses in 50 Year Period)

sssssooooommmxxxxxxxxeeeeeeeeTTTTTTTTTiiiiiii aaaazzzzzzzeeeerrrbbbaaaaaiiiiijjjjjaannnniii

ნაჩვენებია სხვადასხვა 

დანიშნულების 

ჽისკის დონე საკჽებულოების 

მოსალოდნელი დანაკაჽგი).

Source: CENN/ITC
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მოსახლეობა 

Population

გზები (კმ)

Roads (km)       Forests (ha) Protected Area (ha)Crops (ha)

მშპ მლნ ლაჽი

GDP mln GELHazard Type

შენობების ჽაოდენობა

Number of Buildings

/Earthquake

/Flood

/Landslide

/Mudflow

/Rockfall

თოვლის ზვავი/Snow Avalanches

/Wildfire

გვალვა/Drought

/Hailstorm

სულ/Total

/Estimated Physical Vulnerability Values 

7,167

5,780

139

75

1

29

59

0

38

13,795

414

106

56

30

1

27

7

0

8

669

108.25

398.58

0.29

0.33

0.02

0.25

10.29

876.31

36.58

1,538.63

6.7

173

1.8

1.6

1.1

1.2

1.3

0

0

186

0

260

8

28

1

21

662

51

103

2,729

0

25,879

6

6

0

0

896

55,340

5,635

87,812

0

117

1

5

0.5

15

304

33

60

821

მოსახლეობა

Population
შენობის ჽაოდენობა

Number of Buildings
მშპ მლნ ლაჽი

GDP mln GEL
გზები (კმ)

Roads (km) Forest (ha) Crops (ha)
ნაკჽძალი (ჰა)

Protected Area (ha)

კახეთი/Kakheti      

სამეგჽელო-ზემო სვანეთი/Samegrelo-Zemo Svaneti

ქვემო ქაჽთლი/Kvemo Kartli          

იმეჽეთი/Imereti    

თბილისი/Tbilisi        

აფხაზეთის ა/ჽ / Abkhazia A/R 

შიდა ქაჽთლი/Shida Kartli

/Samtskhe-Javakheti 

ა/ჽ / Adjara A/R

/Mtskheta-Mtianeti

ჽაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი/Racha-Lechkhumi & Kvemo Svaneti

გუჽია/Guria        

სულ/Total

119

76

38

41

36

191

25

33

48

21

34

7

669

2,651

2,506

1,249

1,031

272

1,753

1,006

961

482

490

1,177

218

13,795

71.571

117.799

243.353

63.3

816.948

0.014

42.952

38.287

41.043

36.215

52.762

14.387

1,538.63

10.916

27.602

15.074

27.945

7.284

23.025

21.992

16.501

11.203

7.857

10.889

6.478

186.766

258.337

567.896

140.939

74.317

7.826

443.356

170.205

65.326

36.102

261.161

663.362

40.992

2,729.82

30,532.093

6,607.194

28,577.413

3,262.151

1,259.637

155.53

6,486.866

5,127.606

868.535

459.248

91.58

43,84.401

87,812.25

417.39

49.291

10.985

10.482

0.049

168.076

6.543

64.518

6.067

54.708

0

33.564

821.67

მხაჽის დასახელება

Region Name

Estimated losses over a 50 year period
Table 5.5 

საქაჽთველოს 9 მხაჽის გამოვლენილი ჽისკები 

Estimated risk for the 9 regions of Georgia
Table 5.6 

Note: the values given are estimations, as a significant proportion of the input data has a large 
degree of uncertainty, and therefore only indicates an order of magnitude. This is used to com-
pare the relative impacts of the various hazard types.

შენიშვნა: აღნიშნული სიდიდეები მიახლოებითია, ჽადგან სა�ყისი მონა�ემების დიდი ნა�ილი 

აჽ აჽის ზუს�ი. აქედან გამომდინაჽე, სიდიდეები გამოიყენება მხოლოდ საფჽთხეების სხვა-

დასხვა სახეობის ფაჽდობითი ზემოქმედების ეჽთმანეთთან შესადაჽებლად. 
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დაბალი სიძლიეჽის საფჽთხე/Low hazard

ზომიეჽი სიძლიეჽის საფჽთხე/Moderate hazard

მაღალი სიძლიეჽის საფჽთხე/High hazard

ძალიან დაბალი/Very 

დაბალი/Low

ზომიეჽი/Moderate

მაღალი/High

ძალიან მაღალი/Very 
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Scale:  1:2 250 000

კმ/km

ჯამუჽი საფჽთხეები/Combined Hazards

ჽისკის დონეები მხაჽეების მიხედვით/Risk Levels per Region

მოსახლეობა

Population
შენობა

Buildings

მშპ
(მლნ.ლაჽი)

GDP 
(mln. Gel)

სოფლის 

მეუჽნეობა

Agriculture

ჯამუჽი

ქულა

Final Rank
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მხაჽის დასახელება

Region Name

კახეთი
Kakheti 

სამეგჽელო-ზემო
სვანეთი/Samegrelo-

Zemo Svaneti

ქვემო ქაჽთლი
Kvemo Kartli

იმეჽეთი
Imereti

თბილისი
Tbilisi

გუჽია
Guria

აფხაზეთის ა/ჽ
Abkhazia A/R

შიდა ქაჽთლი
Shida Kartli

Samtskhe-Javakheti 

აჭაჽის ა/ჽ
Adjara A/R

Mtskheta-Mtianeti

ჽაჭა-ლეჩხუმ-

Racha-Lechkhumi- 
Kvemo Svaneti

ჯამუჽი საფჽთხეები და ჽისკის დონე მხაჽეების მიხედვით/Combined Hazards and Risk Levels per Region
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ნაჩვენებია ჽისკის დონეები 

თოვლის ზვავების, გვალვების, 

სიმჭიდჽოვის, სხვადასხვა 

დანიშნულების ნაგებობების, 

საგზაო ქსელისა და ჽისკის 

სხვა 

მხაჽეების ჽანჟიჽება ჽისკების კლების მიხედვით – 12-დან 1-მდე

Ranking of the regions in terms of Risk from hig   
Table 5.7    

low

high

h to low - 12 to 1

ქვემო სვანეთი
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