
2013 წლის, სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების გაცემის 

მიზნით გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გრანტით № № FR 328/9-

156/13 დაფინანსებული პროექტის: ”გეოდინამიკური ველის სივრცულ-დროითი 

ვარიაციები და მისი გავლენა ღრმა წყალშემცველ ჰორიზონტებზე და მაგნიტურ 

ველზე“ შუალედური (პერიოდული)  

 

სამეცნიერო ანგარიში  

(VI ეტაპი) 

ჰიდროდინამიკურ, ჰიდროქიმიურ, გეოფიზიკურ პროცესებსა და სხვა და სხვა 

გეოდეფორმაციულ პროცესებს (მიწისძვრები, ნელი ტექტონიკური პროცესები, ტექნოგენური 

და სხვა) შორის არსებულ კავშირზე დაყრდნობით მიწისძვრების წინა და შემდგომი 

ანომალიების წარმოშობის და განვითარების მონიტორინგის მიზნით, სპეცილაზირებული 

პროგრამული პაკეტით გაანალიზდა 2016 წლის სექტემბრიდან 2017 მარტის ჩათვლით 

არსებული მონაცემთა ბაზა. 

2016 წლის 27 აგვისტოს მიწისძვრა M=3,9 

 

ნახ. №87 ჰიდროგეოდეფორმაციული ველის მნიშვნელობა 2016 წლის 27 აგვისტოს 

მიწისძვრის დროს. 

ქობულეთის სადგურის რეაქცია 



 

ა                                                                                                 ბ 

ნახ. №88 ა-წყლის დონის, ატმოსფერული წნევისა და მიმოქცევების ცვლილება 

ქობულეთის ჭაბურღილზე (kPa). ვერტიკალური ხაზი აღნიშნავს  მიწისძვრას. 

აბსცისათა ღერძზე დრო მითითებულია საათებში. ბ- მათი ცვლილების სიჩქარის 

გრაფიკები. 

ქობულეთის სადგურზე 2016 წლის 27 აგვისტოს მიწისძვრის წინ დარღვევაა 

მიწისძვრამდე 2 დღით ადრე და გრძელდება 2 დღის განმავლობაში.  ეპიცენტრიდან 

187 კმ-ში იმყოფება ქობულეთის სადგური. 

მარნეულის სადგურის რეაქცია 

 

ა                                                                                                 ბ 

ნახ. №89 ა-წყლის დონის, ატმოსფერული წნევისა და მიმოქცევების ცვლილება 

მარნეულის ჭაბურღილზე (kPa). ვერტიკალური ხაზი აღნიშნავს  მიწისძვრას. 



აბსცისათა ღერძზე დრო მითითებულია საათებში. ბ- მათი ცვლილების სიჩქარის 

გრაფიკები. 

მახასითებელი სურათის მნიშვნელოვანი ცვლილებაა დაფიქსირებული მარნეულის 

სადგუირზე, მიწისძვრამდე 2-3 დღით ადრე და გრძელდება მიწისძვრის მოხდენი 

პერიოდშიც და მის შემდგომაც.382 კმ-ითაა დაშორებული მარნეულის სადგური 

მიწისძვრის ეპიცენტრს. 

დუშეთის გეომაგნიური ობსერვატორია 

27.01.2017 mag=3.1 

ანომალია დაფიქსირდა დუშეთის გეომაგნიტური ობსერვატორიის x, y და z 

მდგენელების ვარიაციებში  27 იანვრის მიწისძვრის წინ. 

 

 

ა                                                                               ბ 

ნახ. №90 ა-მაგნიტური ველის x,y,z მდგენელების ცვლილება. ბ- მოდულის 

მნიშვნელობის ცვლილება. 

გრაფიკზე მითითებულია დაღგვევის პერიოდის ხანგრძლივობა 27 იანვრის 

მიწისძვრის წინ, რომელიც სეადგენს დაახლოებით 2 დღეს. დარღვევა გვას მაგნიტური 

ვეილს სამივე მდგენელის ვარიაციებში. 

2017 წლის 24 მარტის წალკის მიწისძვრა M=3,7 



 

ნახ. №91 ჰიდროგეოდეფორმაციული ველის მნიშვნელობა 2017 წლის 24 მარტის 

მიწისძვრის დროს. 

ონის მაგნიტური სადგური 

 

ა                                                                               ბ 

ნახ. №92 ა-მაგნიტური ველის x,y,z მდგენელების ცვლილება. ბ- მოდულის 

მნიშვნელობის ცვლილება. 

დუშეთის გეომაგნიტური ობსერვატორია 

 



ა                                                                               ბ 

ნახ. №93 ა-მაგნიტური ველის x,y,z მდგენელების ცვლილება. ბ- მოდულის 

მნიშვნელობის ცვლილება. 

ასევე გაანალიზდა სეისმური მოვლენის შემდგომ ჭაბურღილებთან მოსული 

სეისმური ტალღის გავლენა  ჰიდროდინამიკურ რეჟიმზე. ჭაბურღილები რომლებიც 

ხსნიან ღრმა წყალშემცველ ჰორიზონტს, რომელიც ზემოდან და ქვემოდან 

იზოლირებულია წყალგაუმტარი ფენებით, ფაქტიურად წარმოადგენს მგძნობიარე 

მოცულობით დეფორმოგრააფს. ამდენად მის მიერ შესაძლებელია დაფიქსირებული 

იქნას 10-8 10-9 ხარისხის დეფორამციები. 

ამის კარგი მაგალითია მსოფლიოში მომხდარი ძლიერი  მისიწძვრების შედეგად 

წარმოქმნილი სეისმური ტალღის გავლენით გამოწვეული წყლის დონის ცვლილების 

ჩანაწერები. ნახ #92 მოყვანილია ჭაბურღილების  რეაქცია ჩილეს 2015 წლის 16 

სექტემბრის (8.3 მაგნიტუდა, 14200 კმ დაცილება) მიწისძვრის შედეგად წარმოქმნილი 

სეისმურტალღაზე   

 

ნახ. №94 ნახ # ნაქალაქევის, მარნეულის, გორის, ონის ჭაბურღილების რეაქცია ჩილეს 

მიწისძვრაზე 

უფრო დეტალურად განვიხილოთ ნაქალაქევის სადგურის რეაქცია ძლიერ 

მიწისძვრებზე, რომლებიც მოცემულია ცხრილში  

ცხრილი №3 ნაქალაქევის სადგურის რეაქცია ძლიერ მიწისძვრებზე 



მიწისძვრის 

ადგილი 
დრო მაგნიტუდა 

დისტანცია 

კმ 

წყლის რეაქცია, 

 kPa 

ნეპალი 25 აპრილი 2015, 06:11 7.8 4009 0.09 

ახალი 

ბრიტანეთის 

რეგიონი 

5 მაისი 2015, 01:44 7.4 11960 0.1 

ნეპალი 12 მაისი 2015, 07:05 7.3 4148 0.04 

ბონინის 

კუნძულები, 

იაპონიის 

რეგიონი 

30 მაისი 2015, 11:23 7.8 8546 0.1 

ჩილე 
16 სექტემბერი 2015, 

22:54 
8.3 14229 0.04 

ჰიდუ კუში , 

ავღანეთი 

26 ოქტომბერი 2015, 

09:09 
7.5 2437 0.2 

ტაჯიკისტანი 7 დეკემბერი 2015, 07:50 7.2 2541 0.04 

 

 



ნახ. №95 ნეპალი, 25 აპრილი 2015, 06:11, Mag=7.8, მანძილი 4009 km, Az=111.3, 

წყლის რეაქცია= 0.9 cm ამ დროს 06:34:32 

 

ნახ. №96 ნეპალი,12 მაისი 2015, 07:05, Mag=7.3, მანძილი=4148 km, Az=111.1, წყლის რეაქცია=0.4 

cm ამ დროს  07:26:30 და 1.6 cm ამ დროს  07:32:08 

 

 



 

ნახ. №97 იაპონია, 30 მაისი 2015, 11:23, Mag=7.8, მანძილი 8546 km, Az=99.6, წყლის რეაქცია=1 

см ამ დროს  11:49:38 

 



 

ნახ. №98 ჩილე, 16 სექტემბერი 2015, 22:54, Mag=8.3,  

მანძილი=14229 km, Az=235.5, წყლის რეაქცია=0.4 cm ამ დროს 23:30:05 and =1.3 cm ამ დროს  

23:36:05 

 



 

ნახ. №99 ჰინდუ კუჩის რეგიონი, ავღანეთი, 26 ოქტომბერი 2015, 09:09, Mag=7.5,  

მანძილი=2437 km, წყლის რეაქცია=2 cm ამ დროს 09:18:46 

 



 

ნახ. №100 ტაჯიკისტანი,  7 დეკემბერი 2015, 07:50, Mag=7.2, მანძილი=2541 km, Az=98.1, წყლის 

რეაქცია=0.4 cm at 07:59:36; =1.5 cm ამ დროს 08:00:20; და =2.5 cm ამ დროს 08:03:19 

             საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულმა ჭაბურღილების ქსელმა ნათლად 

დაადასტურა წყლის დონის ანომალიები შორეულ ძლიერ მიწისძვრების მთავარი ბიძგის  

S და ლიავა+რელეის  ტალღების გავლის დროს. 8-10 სმ-ის მქონე ძლიერი 

ჰიდრავლიკური მოვლენები კორელირებულია S- და L-R ტალღებთან და 

გამოწვეულია 1 სმ-ის რიგის მექანიკური გადაადგილებით, ე. ი. ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ 11 ძლიერი შორეული მიწისძვრების ტელესეისმური ტალღები 

აღძრავენ 4 KPa რიგის დინამიკურ დაძაბულობებს საქართველოს ტერიტორიაზე. 

წყლის დონის რეაქციები 8-10 ჯერ უფრო დიდია როცა მექანიკური დაძაბულობა 

იცვლება 11 kpa-ით.  უნდა აღინიშნოს, რომ WL -ის გამოძახილი (ანომალიები) 

ჭაბურღილებში პრაქტიკულად ერთნაირია, მიუხედავად იმისა რომ ისინი 

რამოდენიმე ასეული km-ით არიან დაშორებულები ერთმანეთისაგან. გარდა იმისა, 

რომ S და ლიავა-რელეის ფაზები იწვევენ წყლის დონის ცვლილებას, ასევე 

დაფიქსირდა კიდევ წყლის დონის რამოდენიმე სხვა მკვეთრი ანომალიები, და 

პირველად დადასტურდა სხვა მკვეთრი ანომალიები, და პირველად დადასტურდა 

რომ მრავალჯერად რელეის ზედაპირულ ტალღებს, რომლებიც აღძრავენ 0.5-2 kPa 

ის რიგის დინამიკურ დაძაბულობებს, აგრეთვე შეუძლიათ მოახდინონ წყლის 



დონის რეჟიმის ცვლილება. შემთვისებლობის (გამადიდებლობის) კოეფიციენტი S 

და მრავალჯერადი L+R ტალღებისათვის 80-ის ტოლია.   

რეგიონული გეოდეფორმაციული ველის ანალიზით სეისმური მდგენელის გამოყოფა, 

ალბათური ოპერატული სეისმური საშიშროების განსაზღვრა და სწრაფი 

შეტყობინების საერთაშორისო სისტემის შექმნა. 

წყლის დონის, მაგნიტური ველის და სხვა პარამეტრების ცვლილებათა ბუნების 

დადგენის მიზნით ჩატარებული იქნა დროითი მწკრივების ანალიზი სტანდარტული 

მათემატიკური მეთოდის -"ფურიეს" გამოყენებით.  

მაგალითისთვის განვიხილოთ მარნეულის ჭაბურღილის ორიგინალური 

მონაცემები ფურიეს ანალიზამდე (ნახ. №99), სადაც წყლის დონის ვარიაციები 

მოცემულია კილოპასკალებში.  

 

ნახ. №101 წყლის დონე, kPa, მარნეული, 2017 

ფურიეს ანალიზის შემდგომ (ნახ. №100) გამოიკვეთა ორი წამყვანი სიხშირე, 

მიახლოებით 12 და 24 საათიანი პერიოდით და ასევე შედარები მცირე საათობრივი 

პიკები. ეს სიხშირეები დაკავშირებული უნდა იყოს ატმოსფერული წნევასა და 

მიმოქცევითი ვარიაციებთან.  



 

ნახ. №102 წყლის ფურიეს სპექტრი, მარნეული, 2017 

ამის დასადგენად ჩვენს მიერ წყლის დონის ცვლილების ორიგინალური 

მონაცემებიდან მოხსნილი იქნა ატმოსფერული წნევის გავლენა ჩვენს მიერ 

შემუშავებული პროგრამით "StationMany" მეშვეობით ნახ. №101. 

 

 

ნახ. №103 წყალი-k1*ატმოსფერო, მარნეული, 2017 

და ისევ ჩავატარეთ "ფურიეს" ანალიზი  



 

ნახ. №104 წყლის დონის ფურიეს სპექტრი -k1*ატმოსფერო, მარნეული, 2017 

სიხშირული გრაფიკი გაიწმინდა მცირე ამპლიტუდის პიკებისაგან, რომლებიც 

როგორც ირკვევა ასახავდნენ ატმოსფერული წნევის ცვლილებას. შემდგომ ეტაპად 

წყლის დონის მონაცემებიდან ამორებული იქნა როგორც ატმოსფეროს ასევე 

მიმოქცევითი ვარიაციების გავლენა იმავე პროგრამა "StationMany" მეშვეობით ნახ. 

№103 

 

 

ნახ. №105 წყალი –k1*ატმოსფერო-k2*მიმოქცევები, მარნეული, 2017 

გრაფიკმა მიიღო სწორი ხაზის სახე. ამის შემდგომ მოხდა მისი დამუშავება "ფურიეს" 

მეთოდით ნახ. №104. 



 

ნახ. №106 ფურიეს სპექტრიწყლისთვის-k1*ატმოსფერო-k2*მიმოქცევები, მარნეული, 

2017 

როგორც ვხედავთ გრაფიკიდან გაქრა მახასიათებელი ორი "პიკი", რამაც 

დაადასტურა ჩვენი მსჯელობის მართებულობა. 

რეჟიმშემადგენელი ფაქტორების გამოვლენის მიზნით, ზემოთ აღნიშნული სახის 

ანალიზი განხორციელდა ჰიდროდინამიკური პარამეტრებისა და მაგნიტური ველის 

მონაცემებისთვის. ქვემოთ მოცემულია ანალიზის შედეგები.  
 

 

ნახ. №107 ახალქალაქის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017,  



 

ნახ. №108 ქობულეთის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017,  

 

ნახ. №109 ლაგოდეხის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017,  



 

ნახ. №110 ონის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017 

 

ნახ. №111 გორის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017,  



 

ნახ. №112 ჭყვიშის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017,  

 

ნახ. №113 ნაქალაქევის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017,  

აღნიშნული ანალიზის შედეგად დასტურდება რომ სეისმურად წყნარ პერიოდში 

წყლის დონის ვარიაციები განპირობებულია ეგზოგენური ფაქტორების (მიმოქცევითი 

ვარიაციების და ატმოსფერული წნევის) გავლენით. მხოლოდ თვითდინებიანი 

ჭაბურღილების სპექტრში ფიქსირდება განსხვავებული სურათი. კერძოდ,  ზანავისა 

და ორთაჭალის სადგურებზე ფიქსირდება მხოლოდ ნახევარდღიანი პერიოდის პიკი, 

რაც მეტყველებს მხოლოდ ხხხ ტალღის გავლენაზე. ნახ. №112, ნახ. №113.  



 

ნახ. №114  ზანავის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017,  

 

ნახ. №115  ორთაჭალის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი, 2016 

ცაიშის თვითდინებიაანი ჭაბურღილი განიცდის მხოლოდ ატმოსფერული წნევის 

გავლენას და არ განიცდის მიმოქცევითი ვარაციების გავლენას, ნახ. №114   



 

ნახ. №116  ცაიშის სადგურის წყლის დონის ცვლილების ფურიეს სპექტრი 2017 

ანალოგიურად ""ფურიეს" ანალიზი ჩაუტარდა მაგნიტურ მასალებს. ნახ. №115   

მოცემულია  დუშეთის მაგნიტური ობსერვატორიის მასლების ანალიზის შედეგი: 

 

ნახ. №115  დუშეთი, ივლისი,2016 

ანალიზის შედეგად არ ფიქსირდება რომელიმე მკვეთრი სიხშირული კომპონენტი. 

ვარიაციებს აქვს უფრო ფართო დიაპაზონი, ანუ ნორმალური განაწილების ხასიათი. 

ამდენად არ ფიქსირდება ეკზოგენური ფაქტორების მკვეთრი გავლენა მაგნიტური 

ველის ცვლილებებზე. მსგავსი სახე აქვს ონის სადგურის მონაცემებსაც. 

ამასთან, ფურიეს ანალიზი საშუალებას იძლევა გამოვავლინოთ სიხშირული 

დარღვევები გამოწვეული მიწისძვრის მომზადების პროცესში წარმოქმნილი 

"გეოდინამიკური" მდგენელებით. მაგალითისთვის განვიხილოთ ნაქალაქევის 



ჭაბურღილის  წყლის დონის ცვლილებების ჩანაწერი, სადაც დაფიქსირებული 

მიწისძვრის მომზადებით გამოწვეული დარღვევები.  

 

 

ნახ. №118 დუშეთი, ივლისი 2016 

აღნიშნული მონაცემებიდან პირველ რიგში მოხსნილი იქნა მიმოქცევითი 

ვარიაციებისა და ატმოსფერული წნევის გავლენა პროგრამა  "StationMany" მეშვეობით 

და შემდგომ გაანალიზდა ფურიეს მეთოდით. 

 

ნახ. №119 დუშეთი, ივლისი 2016 



როგორც ნახ. №117-დან ჩანს ფიქსირდება სიხშირული პიკები დღის პერიოდში, 

რომლებიც დაკავშირებული უნდა იყოს ანომალურ დარღვევებთან და მათი 

ცვლილების დიაპაზონი ასევე ზის ატმოსფერული წნევისა და მიმოქცევითი 

ვარიაციების პერიოდებთან.  

უფრო ნათლად ანომალური დარღვევები გამოვლენილი იქნა სხვა მათემატიკური 

მეთოდის გამოყენებისას, კერძოდ "ვავილეტების" მეთოდით. მაგალითისთვის 

მოვიყვანოთ იგივე წყლის დონის ვარიაციების სიხშირულ-ამპლიტუდური 

ცვლილების ამსახველი გრაფიკები.  

 

ნახ. №120 დუშეთი, ივლისი 2016 

ნახ. №119-ზე  დატანილია მარნეულის ჭაბურღილის მონაცემების ანალიზის შედეგები 

2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 30 ივნისის ჩათვლით. დროის ათვლა ხდება x 

ღერძზე. მახასიათებელი პერიოდების დიაპაზონი მოცემულია y მარცხენა ღერძზე. 

მარჯვენა ღერძზე კი- მახასიათებელი პერიოდების სიმძლავრეების შკალაა 

მოცემული. წითელი ვერტიკალური ხაზებით აღნიშნულია მომხდარი მიწისძვრები. 

ნათლად გამოიყოფა მიმოქცევითი ვარიაციების მახასიათებლი 12 და 24 საათიანი 

პერიოდის ხაზები. ასევე დაფიქსირებულია რამდენიმე დღიანი დარღვევები 

მიწისძვრების წინ.  

ასევე მოგვყავს სხვა სადგურების ანალოგიური მონაცემები.  



  

ნახ. №121 მარნეულის სადგური 

 

ნახ. №122 ლაგოდეხის სადგური 



 

ნახ. №123 გორის სადგური 

მასშტაბის გაზრდისას უფრო მეტი დეტალობით სჩანს ერთეული მიწისძვრის 

წინსწმრები და თანმხლები ანომალური დარღვევები (ნახ. №122). 

  

ნახ. №124 ქობულეთის სადგურისთვის 

როგორც ვხედავთ სიხშირულ-ამპლიტუდური დიაპაზონი ირღვევა მიწისძვრის წინ 

თითქმის ყველა დიაპაზონში სათებიდან რამდენიმე დღემდე. ამ დარღვევათა 

პერიოდიკა სრულად ეთანხმება წინა თავებში მოტანილი ანალიზის შედეგებს. 



ასევე, დარღვევები რამდენიმე დღით ადრე მიწისძვრამდე ფიქსირდება დუშეთის 

სადგურის მაგნიტური ველის ვარიაციებში. 

 

 
ნახ. №125 დუშეთის  სადგურზე მაგნიტური ველის ცვლილება 2016 წლის 14-21 

ივლისის პერიოდში 

 

 

 
ნახ. №126 დუშეთის  სადგურზე მაგნიტური ველის ცვლილება 2016 წლის 1-5 

აგვისტოს პერიოდში 

 



 

 
ნახ. №128 დუშეთის  სადგურზე მაგნიტური ველის ცვლილება 2016 წლის 18-24 

აგვისტოს პერიოდში 

სრულად მთელი მასალა მოცემულია დანართში. 

გამოვლენილი ანომალიების პარამეტრების შესწავლის მიზნით განხორციელდა მათი 

ამპლიტუდის და პერიოდის დამოკიდებულების შესწავლა მომხდარი მიწისძვრის 

კერიდან სადგურამდე მოღწეულ ენერგიასთან მიმართებაში. ასევე, დარვევევბში 

ამპლიტუდისა და პერიოდის ურთიერთ დამოკიდებულება. 

ნახაზე მოცემულია აჯამეთის სადგურზე 2014-2016 წლებში დაფიქსირებული 

ანომალიების მახასიათებლები.  



 

ნახ. №129 აჯამეთის სადგურზე პარამეტრების განაწილება 

მეტნაკლებობით იკვეთება სწორ ხაზობრივი დამოკიდებულება მოსულ ენერგიას, 

დარღვევის ამპლიტუდასა, პერიოდსა და ამ უკანასკნელელებს შორის. 

 



ნახ. №130 ახალქალაქის სადგურზე პარამეტრების განაწილება 

მსგავსი სურათია სხვა სადგურების შემთხვევაშიც.  

 

ნახ. №131 დუშეთის სადგურზე პარამეტრების განაწილება 

 



 

ნახ. №132 ლაგოდეხის  სადგურზე პარამეტრების განაწილება 

 



ნახ. №133 ჰერეთის-კარის  სადგურზე პარამეტრების განაწილება 

 

ნახ. №134 ონის  სადგურზე პარამეტრების განაწილება 



 

ნახ. №135 ცაიშის  სადგურზე პარამეტრების განაწილება 



 

ნახ. №136 ქობულეთის  სადგურზე პარამეტრების განაწილება 

 



 

ნახ. №137 მარნეულის  სადგურზე პარამეტრების განაწილება 

წინამორბედების ანალიზზე დაყრდნობით მოვახდინეთ დამაჯერებლობის 

გათვლა თვითოეული სადგურისათვის. ამისათვის გამოყენებული იქნა 

სტატისტიკური მეთოდიკა- easyROC: web-tool for ROC curve analysis (ver1.3). 
(http://www.biosoft.hacettepe.edu.tr/easyROC/).  

მეთოდიკა გვიჩვენებს სწორად კლასიფიცირებული დადებითი შემთხვევების 

რაოდენობის დამოკიდებულებას არასწორად კლასიფიცირებული უარყოფითი 

შემთხვევების რაოდენობაზე. ცხრ. №4 

თვითოეული სადგურისათვის მიღებული იქნა მგძნობელობისა და 

სესნიტიურობის შესაბამისი კოეფიციენტები და გათვლილი იქნა AUC(Area Under 

Curve)-ის ფართობის მნიშვნელობა, რომელიც მოდელის მიხედით გვიჩვენებს 

თვითოეული სადგურის დამაჯერებლობის სიდიდეს. ცხრ. №5 

ცხრ. №4 პარამეტრების პროპორციულად განაწილების ცხრილი 

as Model In fact (Positive) In fact (Negative) 

Positive TP FP 

http://www.biosoft.hacettepe.edu.tr/easyROC/


Negative FN TN 

 

Sensivity:    Se= TP/(TP+FN) 

Specifity:    Sp= TN/(TN+FP) 

 

ცხრ. №5 დამაჯერებლობის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 

AUC-ის მნიშვნელობა დამაჯერებლობის სიდიდე 

0.9 -1 საუკეთესო 

0.8-0.9 ძალიან კარგი 

0.7-0.8 კარგი 

0.6-07 საშუალო 

0.5-0.6 არადამაკმაყოფილებელი 

ცხრ. №5 AUC-ის მნიშვნელობათა შკალა, რომელიც გამოიყენება მოდელის ხარისხის 

შესაფასეფლად 

ჩვენს მიერ დამუშავებული იქნა 2014-2016 w. მასალა  

ცხრ. №6  აჯამეთის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

აჯამეთი 

SensitivitY 0,357 

Specificity 1 

AUC 0,6207 



ცხრ. №7  ახალქალაქის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 
 

ახალქალაქი 

SensitivitY 0,531 

Specificity 0,744 

AUC 0,6428 

 

 
 

ცხრ. №8  ქობულეთის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 
 

ქობულეთი 

SensitivitY 0,128 

Specificity 1 

AUC 0,5246 

 

 
ცხრ. №9  ქობულეთის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 

 
 

 

 

 

ლაგოდეხი 

SensitivitY 0,758 

Specificity 0,609 

AUC 0,6934 



 
ცხრ. №10  მარნეულის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 

 

 

 

 

 

 

 
ცხრ. №11  ნაქალაქევის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 

 
ნაქალაქევი 

SensitivitY 0,7 

Specificity 0,750 

AUC 0,7312 

 

მარნეული 

SensitivitY 0,567 

Specificity 0,763 

AUC 0,6578 



 
ცხრ. №12  ონის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 
 

 

 

 

 

 

 

 
ცხრ. №12  ცაიშის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 
 

 

 

 

 

 

ონი 

SensitivitY 1 

Specificity 0,357 

AUC 0,602 

ცაიში 

 

SensitivitY 0,846 

Specificity 0,484 

AUC 0,56 



 
ცხრ. №12  გორის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 

გორი 

SensitivitY 0,443 

Specificity 0,8 

AUC 0,6255 

 

 
ცხრ. №12  დუშეთის სადგურისთვის კოეფიციენტის განაწილების ცხრილი 

დუშეთი 

SensitivitY 0,553 

Specificity 0,730 

AUC 0,6856 

 



 
 

როგორც ვხედავთ დამაჯერებლობის კოეფიციენტის საშუალო მნიშვნელობა 

მერყეობს 60 დან 70 %, ფარგლებში. 

 

დასკვნა 

  რეჟიმშემადგენელი ფაქტორების და წინამორბედების გამოვლენის მიზნით,  

სპეციალიზირებული პროგრამების მეშვეობით გაანალიზდა ჰიდროდინამიკური 

პარამეტრებისა და მაგნიტური ველის მონაცემები. გამოვლინდა მიწისძვრების 

წინამორბედი  ანომალიები და დადასტურდ მეთოდის მაღალი მგრძნობელობა 

გეიდინამიკური პროცესების მიმართ. 

ვარიაციებში სეისმური მდგენელების გამოყოფის მიზნით შესწავლილი იქნა 

ანომალიების სიხშირულ-ამპლიტუდური მახასიათებლები. ჩატარდა  მათემატიკური 

ანალიზი „ფურიესა“ და  "ვავილეტების" მეთოდებით.  რის შედეგად 

ჰიდროდინამიკურ პარამეტერებში გამოყოფილი იქნა ორი წამყვანი სიხშირე, 

მიახლოებით 12 და 24 საათიანი პერიოდებით, რომლებიც დაკავშირებულები იყვნენ  

ატმოსფერულ წნევასა და მიმოქცევითი ვარიაციებთან. ჰიდროდინამიკურ და 

მაგნიტური ველის პარამეტრებში გამოყოფილი იქნა მიწისძვრის მომზადების 

პროცესთან დაკავშირებული ანომალური  პიკები, საათობრივი და დღიური 

პერიოდიკით, თუმცა ძლიერი მიწისძვრის წინ დარღვევევი ეხება თითქმის ყველა 

დიაპაზონს. 

გამოვლენის წინამორბედებზე დაყრდნობით ჩატარდა პროგნოზის 

დამაჯერებლობის გათვლა თვითოეული სადგურისათვის. ამისათვის გამოყენებული 

იქნა სტატისტიკური მეთოდიკა- easyROC: web-tool for ROC curve analysis (ver1.3). ამ 

შედარებითი ანალიზით დადასტურდა დაკვირვების სისტემის 60-70% სანდოობა. 

მულტიდისციპლინარული მონიტორინგის ორგანიზებამ საშუალება მოგვცა 

რეალურ დროში დავაკვირდეთ მიმდინარე გეოდეფორმაციულ პროცესებს და მცირე 

ალბათობით მოვახდინოთ სეისმოვლენის დროის პროგნოზირება. 

კვლევის შედეგები და მოქმედი მონიტორინგის შესახებ ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია საჯარო მოხმარებისთვის  მოქმედი ვებ-საიტის მეშვეობით 

www.hggrc.net 

http://www.hggrc.net/

