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22 ივლისი, 2021 

ნუცა მეღვინეთუხუცესი



სანაპირო ზოლის ცვლილების დინამიკის შეფასება

საკვლევი რეგიონი:  შავი ზღვის სანაპირო ზოლი საქართველოს ფარგლებში
საკვლევი რეგიონის ფართობი - 159 კმ² 



• სანაპირო ზოლის გრძელვადიანი ცვლილებები ბუნებრივი მოვლენებისა და ანთროპოგენული აქტივობის 

ერთობლიობის შედეგია

• სანაპირო ზოლის ეროზია ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ეკოლოგიური პრობლემაა

• მნიშვნელოვანია სანაპირო ზოლის ცვლილების დინამიკის განსაზღვრა (უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში 

ქვიშიანი სანაპირო ზოლის 70% უკან იხევს სანაპირო ზოლის ეროზიის შედეგად)

• ტოპოგრაფიული დაკვირვება და დისტანციური ზონდირების მეთოდები არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული 

მიდგომა სანაპირო ზოლის მდებარეობის განსაზღვრისა და მონიტორინგისთვის

 

სანაპირო ზოლის ცვლილების პრობლემის/საკითხის მოკლე აღწერა



სანაპირო ზოლის ეროზიის განმსაზღვრელი ინდიკატორები

ბუნებრივი 
პროცესები

ტალღის სიმძლავრე
ზღვის მოქცევა
ზღვის დინებები
შტორმი
ზღვის დონის მატება
ექსტრემალური ამინდი

ურბანიზაცია
ტურიზმი
სანაპირო კონსტრუქციები
ფსკერის ხელოვნური გაღრმავება
დამბების მშენებლობა
ტყეების უკონტროლო ჭრა 
ჩამდინარე მდინარეების გასწვრივ

ანთროპოგენული 
ზემოქმედება



როგორ შევისწავლოთ სანაპირო ზოლის ეროზია

ისტორიული მონაცემების დამუშავებით, გაანალიზებით და შედარებით:

✔ აერო გამოსახულებები

✔ ტოპოგრაფიული რუკები

✔ სხვა ისტორიული რუკები

✔ ადგილზე მოპოვებული მონაცემები

✔ თანამგზავრული გამოსახულებები 



თანამგზავრები



სანაპირო ზოლის ეროზიის შეფასების მეთოდოლოგია
სამუშაოების მიმდინარეობა

თანამგზავრული 
გამოსახულებების შერჩევა

სანაპირო ზოლის 
კონტურების ამოღება

სანაპირო ზოლის ცვლილების 
შეფასება DSAS-ის საშულებით 

მონაცემთა 
ჩამონათვალის შექმნა

ვალიდაცია / 
გადამოწმება

• NDWI ინდექსი
• გამოსახულების 

კლასიფიკაცია
• სანაპირო ზოლის 

ისტორიული კონტურების 
ამოღება

• ძალიან მაღალი 
რეზოლუციის 
თანამგზავრული 
გამოსახულებები

• საველე გადამოწმება

• გამოსახულებების 
შერჩევა

• ჩამოტვირთვა
• გეორეფერენცირების 

გადამოწმება

• ტრანსსექტების შექმნა
• სანაპირო ზოლის 

მოძრაობის სტატისტიკა

• სანაპირო ზოლის მონაცემების 
ჩამონათვალი

• ხელმისაწვდომი თანამგზავრული 
გამოსახულებები



მეთოდოლოგია
• სატელიტური გამოსახულებების შერჩევა, ჩამოტვირთვა https://earthexplorer.usgs.gov/ თავისუფალი 

წვდომის ონლაინ პორტალი

• QGIS (ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფა) გამოვითვალეთ NDWI (ნორმალიზებული სხვაობის 
წყლის ინდექსი)

• ნახევრად ავტომატური კლასიფიკაციის ‘ფლაგინის’ (SCP) გამოყენებით ისტორიული სანაპირო ზოლების 
იდენტიფიცირება/ამოღება (1992-2020 წლები)

• ArcGis - DSAS (პროგრამული ინსტრუმენტი) გამოყენებით სანაპირო ზოლის ცვლილების ანალიზის 
შედეგები:

✔ სანაპირო ზოლის ეროზიის, ან მიწის საფარის მატების იდენტიფიცირება

✔ სანაპირო ზოლის მოძრაობის შეფასება

✔ სანაპირო ზოლის ცვლილების სტატისტიკური პარამეტრების გამოთვლა



სამუშაოების მიმდინარეობის სქემა

ნახევრად ავტომატური კლასიფიკაციის ‘ფლაგინი’ (SCP)

პროგრამული ინსტრუმენტი

 ნორმალიზებული სხვაობის 
წყლის ინდექსი



სატელიტური გამოსახულებების შერჩევა და ჩამოტვირთვა

Landsat 5 (30მ)

Landsat 8 (30მ)

Sentinel 2 (10მ)

- გეორეფერენცირება
- ორთორექტიფიცირება
- ატმოსფერული 

კორექცია

- მინიმალური 

ღრუბლიანობა

- სეზონურობა (ზაფხულის 

თვეების გამოსახულება)



QGIS (ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფა) გამოვითვალეთ
 NDWI (ნორმალიზებული სხვაობის წყლის ინდექსი)

ნორმალიზებული სხვაობის წყლის ინდექსის (NDWI) 
მნიშვნელობა გამოიყენება ბინარული კლასიფიკაციის 
შესაქმნელად - წყალი/არაწყლი.

NDWI არის ფართოდ გამოყენებული ინდექსი:
• ხმელეთის/ზღვის განმსაზღვრელი რუკა,
• შიგა წყლების ობიექტების გამოვლენა



QGIS (ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფა) გამოვითვალეთ
 NDWI (ნორმალიზებული სხვაობის წყლის ინდექსი)



ვხსნით საბაზისო 
რუკას



ვხსნით საბაზისო 
რუკას



ნახევრად ავტომატური კლასიფიკაციის ‘ფლაგინის’ (SCP) გამოყენებით ისტორიული სანაპირო ზოლის 
იდენტიფიცირება/ამოღება (1992-2020 წლები)

საწვრთნელი 

ნიმუშების შექმნა
და კლასიფიკაციის 

ალგორითმის 

გამოყენება



1. მიუთითეთ ფაილი

2. განსაზღვრეთ საქაღალდე და 
საწვრთნელი ფაილის სახელი



1. შექმენით საკვლევი ფართობი (ROI) და  სიგნატურები



წინასწარი კლასიფიკაცია



კლასიფიკაციის ალგორითმის შერჩევა



კლასიფიცირებული გამოსახულების გენერირება



რასტრული ფაილის გარდაქმნა ვექტორულ ფაილად



ვექტორული ფაილი



პოლიგონალური ფაილის გარდაქმნა ხაზოვან ფაილად



ხაზოვანი შეიპფაილის გენერირება - დაგლუვება (smooth)



1992

1997

2003

2008

2015

2017

2020

ისტორიული სანაპირო ზოლის იდენტიფიცირება/ამოღება (1992-2020 წლები)

კლასიფიცირებული 
რასტრული ფაილი 
გადაგვყვას ვექტორულ, 
პოლიგონალურ 
შეიპფაილად Shp.
პოლიგონალური 
გადაგვყავს ხაზოვან 
ფაილად. შეიპფაილების 
გენერირება - 
დაგლუვება (Smooth).

შერჩეული წლები





DSAS (პროგრამული ინსტრუმენტი) გამოყენებით სანაპირო ზოლის ცვლილების ანალიზი

1. ვქნით ახალ ფოლდერს 
DSAS_Transects.

2. აღნიშნულ ფოლდერში 
ვაკოპირებთ ისტორიულ 
სანაპირო ზოლების შეიპფაილს 
“Shorelines”

3. ვქმნით პერსონალურ 
გეომონაცემთა ბაზას 
OVS_PGB.mdb.

4. მონაცემთა ბაზაში - 2 Feature 
Classes – shoreline, baseline.

5. ვქმნით 100მ. ბუფერს და 
ბუფერის გასწვრივ baseline-ს. 



პერსონალური გეომონაცემთა ბაზის შექმნა

1.ვქმნით პერსონალურ 
გეომონაცემთა ბაზას 
OVS_PGB.mdb.
• ArcCatalog – New - Personal 

Geodatabase
• ვცვლით სახელს - 

OVS_PGB.mdb



DSAS (პროგრამული ინსტრუმენტი) გამოყენებით სანაპირო ზოლის ცვლილების ანალიზი

2.ვქმნით 2 Feature Classes:
    shoreline, baseline





სანაპირო ზოლის შეიპფაილების ატრიბუტული ველების მომზადება და დამერჯვა

1. შემოგვყავს შეიპფაილი - 
მარჯვენა დაწკაპებით ვხსნით 
ატრიბუტულ ცხრილს - 
ვამატებთ ველს

2. ვრთავთ რედაქტირების 
ფუნქციას და დამატებულ 
ველში ვუთითებთ სანაპირო 
ზოლის შესაბამის წელს

3. იგივეს ვიმეორებთ ყველა 
სანაპირო ზოლის შემთხვევაში



სანაპირო ზოლის შეიპფაილების ატრიბუტული ველების მომზადება და დამერჯვა

1. ArcToolbox        Data 
management Tools        General        
Merge

2. ვიღებთ გაერთიანებულ 
(დამერჯილ), 
გენერალიზირებულ, 
ისტორიულ სანაპირო 
ზოლებს, მითითებული 
ატრიბურული მონაცემებით



სანაპირო ზოლის შეიპფაილების ატრიბუტული ველების მომზადება და დამერჯვა
✔ გაერთიანებული სანაპირო 

ზოლების შეიპფაილიდან 
(1992_2020_shoreline_merg) 
მონაცემები გადაგვყავს 
მონაცემთა ბაზაში შექმნილ 
ფაილში (shoreline)

Editor → Start Editing → shorelines → OK

✔ ედიტირების საშუალებით 
შევავსოთ მიღებული 
ფაილის ატრიბუტული 
ცხრილი: სრული თარიღი და 
გაურკვევლობა

✔ DATE_ : Data Type – Text
       UNCERTAINTY : Data Type –
       Double     



Baseline შექმნა

1. ვრთავთ რედაქტირებას       
მოვნიშნავთ ყველა მონაცემს 
ვმერჯავთ (ვაერთიანებთ)

2. დამერჯილ ფაილს ვუკეთებთ 
ბუფერს (100მ.)



Baseline შექმნა
1. baseline      ვრთავთ რედაქტირებას       
მოვნიშნავთ 1992_2020_buffer ფაილს 
და „Trace tool“ გამოყენებით 
(მიმართულება ქვევიდან ზევით) 
ვავლებთ ხაზს ბუფერის გასწვრივ        



მეთოდოლოგია და წინასწარი შედეგები
DSAS გამოყენებით სანაპირო ზოლის ცვლილების ანალიზის წინასწარი შედეგები და პროგნოზი

 ტრანსექტების შექმნა

✔ ვუთითებთ 
(baseline) და 
(shoreline) 
პარამეტრებს



მეთოდოლოგია და წინასწარი შედეგები
DSAS გამოყენებით სანაპირო ზოლის ცვლილების ანალიზის წინასწარი შედეგები და პროგნოზი

 ტრანსექტების შექმნა



 DSAS ანალიზის შედეგები



DSAS (პროგრამული ინსტრუმენტი) გამოყენებით
სანაპირო ზოლის ცვლილების ანალიზის წინასწარი შედეგები და პროგნოზი 





SCE - უდიდესი 
მანძილი სანაპიროს 
ყველა ზოლს შორის

NSM - მანძილი 
ყველაზე ძველ და 
ყველაზე ახალ 
სანაპირო ზოლებს 
შორის

DSAS მიშვნელოვანი სტატისტიკური პარამეტრები




