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ფიზიკის ინსტიტუტის               

დირექტორი                                  გ. გელაშვილი                            
სწავლული მდივანი                    მ. ჯანჯალია                               

 

 თბილისი 2020

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო 
კვლევები ხუთი მიმართულებით მიმდინარეობს შესაბამის განყოფილებებში, 

ესენია: 
 

   1. კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა    2. ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა    
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3. პლაზმის ფიზიკა    4. ბიოლოგიური სესტემების ფიზიკა    5. ბირთვული 
კვლევების ცენტრი    

 
 

ინსტიტუტში საშტატო განრიგით 176.5 თანამშრომელია. მათ შორის, 
89 მეცნიერი თანამშრომელია ( 18 მთ.მეც.თან., 43 - უფრ.მეც.თნამ., 28 - მეც.თან.). 4  - 
აკადემიის ნამდვილი წევრია. 20 - მეც. დოქტორია, მათ შორის - 11 პროფესორი, 54 - 
მეც. კანდიდატი და 7 - აკადემიური დოქტორი.  
ინსტიტუტის თანამშრომლებს საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნებული აქვთ 
204 სამეცნიერო ნაშრომი და მიღებული აქვთ მონაწილეობა 22 საერთაშორისო და 
ადგილობრივ კონფერენციაში. 
საანგარიშო პერიოდში კვლევები მიმდინარეობდა 7 საერთაშორისო და 12 შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის ფარგლებში.
ინსტიტუტი საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში აწარმოებდა კვლევებს  
მსოფლიოს  3   წამყვან ფიზიკურ ცენტრთან.
 

ქვემოთ მოყვანილია  
2019  წელს გაწეული სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში განყოფილებების 

(მიმართულებების) მიხედვით.

თსუ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის
2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

1. კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილება 

სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
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1. G. I. Japaridze and 

A.A. Nersesyan

Physical Review B 99,  035134 
(2019)

DOI: 10.1103/PhysRevB.99.035134

2. A. Smerald and G. Jackeli Phys. Rev. Lett. 122, 227202 
(2019).

DOI: 
10.1103/PhysRevLett.122.227202

3. N. Avalishvili, G.I. Japaridze and 
G. L. Rossini

Physical Review B 99, 205159 
(2019).

DOI: 10.1103/PhysRevB.99.205159

4. Niko Avalishvili, Bachana 
Beradze and George I. Japaridze

Eur. Phys. Jour  B  92, 262  
(2019)

DOI: 10.1140/epjb/e2019-100323-1

5. A. Shengelaya, K. Conder, K. A. 
Müller

J. Supercond. Nov. Magn. https://doi.org/10.1007/s10948-019-
05329-9

6. М.В. Галусташвили,

 Д.Г. Дриаев,

 В.Г. Квачадзе

Письма в ЖЭТФ  110 (12)  
793-796

10.1134/S0370274Х19240044

7. Zviadi Mestvirishvili,

Vakhtang Kvatchadze,

Irakli Bairamashvili,

Nikoloz Jalabadze,

Tornike Mestvirishvili

Materials Science and 
Technology

(in press)

10.1080/02670836.2019.1705046

8. D. Japaridze, D. Daraselia,

E. Chikvaidze, T. Gogoladze, 

M. Nadareishvili,  

T. Gegechkori

T. Zedginidze, T. Petriashvili

G. Mamniashvili, 

A. Shengelaya

Journal of Superconductivity 
and Novel Magnetism 32 (10)  
3211-3216, 2019.            

doi.org/10.1007/s10948-019-5088-2              

9. A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili,

M.I.Enukashvili, 
Z.G.Akhvlediani and et all.

Europian  Chemical  Bulletin  
8(2) 57- 62 (2019)

10.17628/ecb.2019.8.57-62

10. A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili,

M.I.Enukashvili,  
Z.G.Akhvlediani and et all.

IOP  Conference  series: 
Materials  Science  and  
Engineering 503 (1)   012025 

 ( 2019)   

10.1088/1757-899X/503/1/012025

11. J.Aneli, T.Gavasheli, 
T.Gegechkori, G.Mamniashvil

Chem. Chem. Technol. Vol. 13, 
No. 2, pp. 185-189

DOI: 23939/chcht13.02.185

https://doi.org/10.1007/s10948-019-05329-9
https://doi.org/10.1007/s10948-019-05329-9
http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/503/1/012025
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12. D.Japaridze, D.Daraselia, 
E.Chikvaidze, T.Gogoladze, 
M.Nadareishvili, T.Gegechkori, 
T.Zedginidze, T.Petriashvili, 
G.Mamniashvili, A.Shengelaya

J. Supercond. Nov. Magn. Vol. 
32, No. 10, pp. 3211–3216

DOI: https://doi.org/10.1007/s10948-
019-5088-2

13. G.I.Mamniashvili, 
T.O.Gegechkori and 
T.A.Gavasheli

Low Temp. Phys. Vol. 45, No. 
7, pp. 928-937

DOI: 
https://doi.org/10.1063/1.5111309

14.

Gulamova D.D., 

Karimov A.V.

Chigvinadze D.G. 

Turdiev Z.S.,

Bakhronov K.N

Technical Physics 64(4), April 
2019

DOI: 10.1134/S106378421904011X

15. Chigvinadze J.G., 

Ashimov S.M., 

Dolbin A.V

Low Temperature Physics, 45, 
531, 2019

DOI: 10.1063/1.5097363

16. Chigvinadze J.G., 

Ashimov S.M.,

 Acrivos J.V., 

Gulamova, D.D.

Low Temperature Physics, 

45, 386, 2019

DOI: 10.1063/1.5093517

17. S Holenstein, J Stahl, Z 
Shermadini, G Simutis, V 
Grinenko, DA Chareev, R 
Khasanov, J-C Orain, A Amato, 
H-H Klauss, E Morenzoni, D 
Johrendt, H Luetkens

Phys. Rev. Lett. 123, 147001 
(2019)

DOI: 
10.1103/PhysRevLett.123.147001

18. Ola Kenji Forslund, Daniel 
Andreica, Yasmine Sassa, 
Hiroshi Nozaki, Izumi Umegaki, 
Elisabetta Nocerino, Viktor 
Jonsson, Oscar Tjernberg, Zurab 
Guguchia, Zurab Shermadini, 
Rustem Khasanov, Masahiko 
Isobe, Hidenori Takagi, Yutaka 
Ueda, Jun Sugiyama, Martin 
Månsson

Scientific Reports volume 9, 
Article number: 1141 (2019)

DOI:
10.1038/s41598-018-37844-5

19. T.A. Gavasheli

G.I. Mamniashvili

Z.G. Shermadini

T.I. Zedginidze

T.G.Petriashvili

Journal ofMagnetism and 
Magnetic Materials (2019)

Received Date:15 November 
2019Accepted Date:12 

December 2019

DOI:
10.1016/j.jmmm.2019.166310

https://doi.org/10.1063/1.5111309
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1134%2FS106378421904011X
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1063%2F1.5097363
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1063%2F1.5093517
https://www.nature.com/srep
https://doi.org/10.1038/s41598-018-37844-5
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166310
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T.O. Gegeckori

M.V. Janjalia

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

1 N.Z.Namoradze, I.G.Ratishvili Nano Studies 19, 125-130 (2019) ISSN: 1987-8826

2 М.В. Галусташвили,

Д.Г. Дриаев

Nano  Studies   19, 213 (2019) ISSN: 1987-8826

3. J.Chigvinadze, V.Tavkhelidze, 
G.Mamniashvili, G.Donadze, 
J.Acrivos, D.Gulamova

Eng. Technol. Appl. Sci. Res. Vol. 9, No. 
4, рр. 4496-4499

ISSN: 1792-8036

4 Гуламова Д.Д., 

Ашимов С.М., Чигвинадзе 
Д.Г

Химия и химическая технология, 
2/2019

ISSN 0579-2991  e-ISSN 2500-
3070

5 J. Chigvinadze, V. 
Tavkhelidze, G.Mamniashvili

G.Donadze, J. Acrivos, 

D. Gulamova

Engineering, Technology & Applied 
Science Research, ETASR, Vol. 9, #4 

(2019)

eISSN: 1792-8036

pISSN: 2241-4487

6 ვ. თავხელიძე და სხვ. Engineering, Technology & Applied 
Science Research.  9 (4) 2019, 4495-4499

eISSN: 1792-8036     pISSN: 2241-
4487

7 D.Jishiashvil, A.Chirakadze, 
Z.Shiolashvili, N.Makhatadze, 
A.Jishiashvili, V.Gobronidze.

Conference Proceedings Modern Trends 
In Physics

Baku, 01-03 May, 2019, pp.43-46.

ISSN 2522-4352

Indexed in the Web of Science 
database

8 A.Chirakadze, D.Jishiashvili, 
N.Mitagvaria, I.Lazrishvili, 
Z.Shiolashvili, A.Jishiashvili, 
N.Makhatadze, Z.Buachidze, 
N.Khuskivade

CONFERENCE PROCEEDINGS 
Modern Trends In Physics

Baku, 01-03 May, 2019. pp.47-51.

ISSN 2522-4352

Indexed in the Web of Science 
database

9 D. Jishiashvil, Z. Shiolashvili, 
N. Makhatadze, A. Jishiashvili, 
A. Chirakadze, V. Gobronidze

Nano Studies, V.19, pp.285-290. ISSN 1987 - 8826

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 
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4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

1.

წყლის გასუფთავების 
სინერგეტიკული 
მოწყობილობა და ხერხი

ტ.გეგეჭკორი, გ.მამნიაშვილი, 
ც.გავაშელი, ს.მარქარიანი

AP 2019 6967 B

2.

MgB2-ის ზეგამტარული 
კომპოზიტის 
კონსოლიდაცია 
დარტყმით თხიერ 
ფაზაში

ტ.გეგეჭკორი, ბ.გოდიბაძე, 
გ.მამნიაშვილი, 
ვ.ფეიქრიშვილი, 
ა.ფეიქრიშვილი

AU 2019 14800 U

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამე
ცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკ

აციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

1. მეცნიერებისა და 
ტექნოლოგიების 
ცენტრი 
უკრაინაში 
(მტცუ) & შოთა 
რუსთაველის 
ეროვნული 
სამეცნიერო 
ფონდი (შრესფ)

7090 ა.შენგელაია - 
პროექტის 
ხელმძღვანელი, 
გ.მამნიაშვილი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი,

დ.დარასელია - 
ძირითადი 
შემსრულებელი,

დ.ჯაფარიძე - 
ძირითადი 
შემსრულებელი, 
თ.ჭაბუკიანი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

77 K-ზე მეტი 
კრიტიკული 
ტემპერატურის 
მაღალტემპერატუ
რული 
ზეგამტარების 
მიღება 
დინამიკური 
მეთოდით

23.03.2018-
22.03.2020

2. SRSF-STCU       #6317 მკვლევარი  ვ. 
თავხელიძე

(მასალათმცოდნეობის 
ჯგუფიდან)

Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O 
სისტემის 
მრავალფაზური 
მაღალტემპერატუ
რული 
ზეგამტარების 
დამზადება და 
მათი კვლევა 
ვიბრირებადი ენის 
მეთოდით

  

 2017-2019

       3. მეცნიერებისა და 
ტექნოლოგიების 
ცენტრი 
უკრაინაში 

7081 ც.გავაშელი - პროექტის 
ხელმძღვანელი, 
ტ.გეგეჭკორი - 

დარტყმითი 
ტალღით 
მაგნიტური 
ნანოკომპოზიტები
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(მტცუ) & შოთა 
რუსთაველის 
ეროვნული 
სამეცნიერო 
ფონდი (შრესფ)

ძირითადი 
შემსრულებელი,

თ.ზედგინიძე - 
ძირითადი 
შემსრულებელი,

გ.დონაძე - ძირითადი 
შემსრულებელი,

თ.ქიმერიძე - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

ს მიღება 
ინდუსტრიასა და 
მაგნეტოელექტრო
ნიკაში 
გამოსაყენებლად.

23.03.2018-
22.03.2020

4. STCU , უკრაინა #7089 ა.ჭირაქაძე – ხელმძღვ.

დ.ჯიშიაშვილი– 
შემსრულებელი,

  ზ.შიოლაშვილი–
შემსრ.,

 ნ.მახათაძე–შემსრ., 
ა.ჯიშიაშვილი–შემსრ.

Development and 
study of new 
nanomaterials for 
the self-regulated 
magnetic 
hyperthermia of 
cancer cells

2018-2020

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაც
იო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

1. FR 17_325 ა.შენგელაია - პროექტის 
ხელმძღვანელი, 
გ.მამნიაშვილი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი,

დ.დარასელია - 
ძირითადი 
შემსრულებელი,

დ.ჯაფარიძე - 
ძირითადი 
შემსრულებელი, 
თ.ჭაბუკიანი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

მაღალტემპერატურული 
ზეგამტარობის ძიება მეტალ-

ოქსიდურ საზღვრებში

20.12.2017-
19.12.2019

2.     AR-18-1045 მკვლევარი:

 ვ. კვაჭაძე,

დ. დრიაევი, 

ბორის კარბიდის ფუძეზე 
ნანოსტრუქტურული

ჰეტეროფაზური კერამიკული 
მასალებისა და გაუმჯობესებული 

 2018 – 2021 წ.წ.
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ვ. თავხელიძე,

გ. დეკანოზიშვილი.

დამხმარე:

 მ. აბრამიშვილი

საექსპლუატაციო 
მახასიათებლების

მქონე ნაკეთობების მიღება

     

     3.

216860 ა.შენგელაია - პროექტის 
ხელმძღვანელი, 
გ.მამნიაშვილი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი,

დ.დარასელია - 
ძირითადი 
შემსრულებელი,

დ.ჯაფარიძე - 
ძირითადი 
შემსრულებელი, 
თ.ჭაბუკიანი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

მაღალტემპერატურული 
ზეგამტარობის ძიება მეტალ-
ოქსიდურ საზღვრებში

20.12.2017-
19.12.2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

1. Дриаев Д.Г., Галусташвили 
М.В., Иашвили А.A., 

Цакадзе С.Д.

Восьмая Международная 
конференция «Кристаллофизика 
и деформационное поведение 
перспективных материалов»

5–8 ноября 2019

მოსკოვი, რუსეთი

ISBN 978-5-907226-33-3

2. V. Gritsyna, V. Kvatchadze

Yu.G. Kazarinov,        

M. Abramishvili, S. Gokov,

G. Dekanozishvili, 

M. Galustashvili,        

V. Tavkhelidze

XV International Scientific and 
Technical Conference Young 
Scientists and Specialists 

“Problems of Modern Nuclear 
Power” 

ხარკოვი, უკრაინა

ISBN 978-617-7211-88-3

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი
პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
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DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის კონდენსირებულ გარემოთა 

ფიზიკის განყოფილება

განყოფილების გამგე: ალექსანდრე შენგელაია

1. მასალათმცოდნეობის ჯგუფი: ვახტანგ კვაჭაძე (ხელმძღვანელი), მერი აბრამიშვილი, დიმიტრი 
დრიაევი (უფრ.მეცნ.თან), მაყვალა გალუსტაშვილი (უფრ.მეცნ.თან), ზაირა ახვლედიანი 
(უფრ.მეცნ.თან), გურამ დეკანოზიშვილი (უფრ.მეცნ.თან), ვალერი თავხელიძე (უფრ.მეცნ.თან), 
მალხაზ ნადარეიშვილი (უფრ.მეცნ.თან), გოჩა აბრამიშვილი (უფრ.ინჟ.), ვიქტორ მაიერი 
(უფრ.ინჟ.).

2. ზეგამტარი  სისტემების კვლევის ჯგუფი: ალექსანდრე შენგელაია (ხელმძღვანელი), ჯაბა 
ჩიღვინაძე (მთ.მეცნ.თან), მურმან წულაია (უფრ.მეცნ.თან), დავით ჯიშიაშვილი (უფრ.მეცნ.თან), 
იოსებ ახვლედიანი (უფრ.მეცნ.თან), საბირ აშიმოვი (უფრ.მეცნ.თან), ზურაბ ჯიბუტი 
(უფრ.მეცნ.თან), თეიმურაზ მაჩაიძე (მეცნ.თან), გიორგი დონაძე (მეცნ.თან), გიორგი დვალი 
(მეცნ.თან).

3. თეორიული ფიზიკის ჯგუფი: ალექსანდრე ნერსესიანი (ხელმძღვანელი), გიორგი  ჯაფარიძე 
(მთ.მეცნ.თან), გიორგი ხარაძე (მთ.მეცნ.თან), იოსებ რატიშვილი (მთ.მეცნ.თან), გიორგი ბარამიძე 
(უფრ.მეცნ.თან), გიორგი ჯაყელი (უფრ.მეცნ.თან), ლაშა ტყეშელაშვილი (უფრ.მეცნ.თან), 
სოლომონ მიქელაძე (უფრ.მეცნ.თან),ნიკოლოზ ავალიშვილი  (მეცნ.თან), მიხეილ სექანია 
(მეცნ.თან), ლია ჭელიძე (უფრ. ინჟ.).

4. მაგნიტური მოვლენების ფიზიკის ჯგუფი: გრიგორ მამნიაშვილი (ხელმძღვანელი), ტატიანა 
გეგეჭკორი (მეცნ.თან),  ზურაბ შერმადინი (მეცნ.თან), თინათინ ზედგინიძე (მეცნ.თან), მედეა 
ჯანჯალია (მეცნ.თან), თამარ პეტრიაშვილი (უფრ. ინჟ.), გიორგი ივანოვი (უფრ. ინჟ.).

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1.
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 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1

II-1 “დიელექტრიკულ და 
ლითონ  შენაერთებში  გარე 
ველების ზემოქმედებით 
გამოწვეული მოვლენების 
ფუნდამენტური გამოკვლევა  
ახალი   მასალების   შექმნის 
მიზნით.”

01.04.07 მყარი სხეულებისა და 
კვანტური სითხეების ფიზიკა

                2014-2020

ვ. კვაჭაძე(ხელმძღვანელი),  
მ.აბრამიშვილი (ოპტიკური 
შთანთქმისა და გამოსხივების 
სპექტრები),ზ.ახვლედიანი(IR 
სპექტროსკოპია),მ.გალუსტაშვი
ლი (მექანიკური თვისებები), 
გ.დეკანოზიშვილი(თერმოლუმი
ნესცენცია),დ.დრიაევი(მექანიკუ
რითვისებები),ვ.თავხელიძე(მექა
ნიკურითვისებები),გ.აბრამიშვი
ლი(ინჟინერი),ვ.მაიერი(ინჟინერ.)

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.შთანთქმისა (200-800 ნმ) და გამოსხივების სპექტრების (700-1000 ნმ) საშუალებით გამოკვლეული 
იყო ბოლომდე გამოუცნობი F4-მსგავსი ცენტრების ყოფაქცევა რეაქტორში ВВР-М (ИЯИ НАН 

Украины, Киев) დასხივებულ  (1х1018  ნ/სმ2)  კრისტალებში  (L iF1 და LiF2), მათზე უი-სინათლისა 
და უი-სინათლისა და  მექანიკური ძაბვის ზემოქმედების შემდეგ. ეს კრისტალები ერთმანეთისგან  
განსხვავდებოდა მხოლოდ ჰიდროქსილის იონების რაოდენობით (≈ 20 და 160 ppm, შესაბამისად), 
რამაც აშკარა კვალი დაამჩნია მიღებულ შედეგებს: (1) დიამეტრულად საწინააღმდეგო სურათია 

დამზერილი გამოსხივების სპექტრის პირველ ნაწილში (710–825 ნმ) – F4-მსგავსი ცენტრების 
მდგრადობა და კონცენტრაციის ზრდა „სუფთა“  LiF1 კრისტალებში  და მკვეთრი დაშლა - LiF2 

კრისტალებში (ჰიდროქსილის იონები და მათი რადიოლიზის პროდუქტები, ერთი მხრივ, და F4-
მსგავსი ცენტრები, მეორე მხრივ, ანტაგონისტურ ფორმაციებად ვლინდება მოცემული 

ექსპერიმენტის ყველა ეტაპზე); იმავდროულად შეიქმნა ცნობილი ლაზერული ცენტრები (F2 
+ და  

F3 
– ) მეტასტაბილურ მდგომარეობებში (825–925 ნმ). (2) დროის განმავლობაში მეტასტაბილური 

მდგომარეობების დაშლის ხარჯზე გაიზარდა F4-მსგავსი ცენტრების კონცენტრაცია „სუფთა“  LiF1 
კრისტალებში  და აღსდგა მათი მდგომარეობები  LiF2 კრისტალებში (710–925 ნმ) - სავარაუდოდ, 

მოხდა სტრუქტურული დეფექტების „გადაქაჩვა“ გამოსხივების სპექტრის ერთი ნაწილიდან 
მეორეში.

 2.ექსპერიმენტულად პირველად იქნა გამოკვლეული სუსტი მაგნიტური ველის გავლენა 
მექანიკური ძაბვის რელაქსაციაზე NaCl -ის კრისტალებში, აქტიური დეფორმაციის შეწყვეტის 

შემდეგ. მიღებული შედეგების თანაახმად, ძაბვის რელაქსაციის პირობებში მაგნიტოპლასტიკური 
ეფექტი ვლინდება რელაქსაციის სირღმის გადიდებასა და მასალის აქტიური დეფორმაციის 

სიჩქარისადმი მგრძნობიარე სიმტკიცის მნიშვნელოვან დაქვეითებაში. მაგნიტური ველისა და 
სუსტი ელექტრული ველის ერთდროული ზემოქმედების პირობებში აღნიშნული ეფექტები 

მნიშვნელოვნად ძლიერდება.

 3.ჩატარდა ნიკელით დოპირებული ცინკის ოქსიდის (ZnO:Ni) ფოტოკატალიზური თხელი 
ფირების კვლევები -  ხილულ არეში მათი ფოტოკატალიზური აქტივობის გაძლიერებაში Ni-ის 

როლის შესწავლის მიზნით (აღსანიშნავია, რომ თავად ZnO შთანთქავს და შესაბამისად 
ფოტოკატალიზისთვის იყენებს მხოლოდ ულტრაიისფერ სხივებს).
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ოპტიკური კვლევებით დადგენილ იქნა, რომ ZnO:Ni ნანოფირები სინათლეს შთანთქავს ხილულ 
არეში (400÷600 ნმ) და ეს შთანთქმა იზრდება Ni-ის კონცენტრაციისადმი (0÷5%) ზრდადი 

ეფექტურობით. შთანთქმის ეფექტურობის შემდგომი გაზრდის მიზნით ZnO:Ni ნანოფირებზე 
განხორციელდა Ag-ის კლასტერების დაფენა. 

ZnO:Ni ნანოფირების მიერ ლურჯი მეთილენის დეგრადაციაზე დაკვირვების მეთოდის 
გამოყენებით დადგენილ იქნა მათი ფოტოკატალიტური აქტივობა მზის გამოსხივების ხილული 

სხივების ზემოქმედებით.   მიუხედავად იმისა, რომ  ფოტოკატალიზური ნანოფირები თავის 
ეფექტურობით ვერ შეედრება ნანოფხვნილებისას, მათი პრიორიტეტულობა უეჭველია იმ ხშირ 

შემთხვევაში, სადაც ნანოფხვნილების გამოყენება შეუძლებელია.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1

ბორის კარბიდის ფუძეზე 
ნანოსტრუქტურული 
ჰეტეროფაზური კერამიკული 
მასალებისა და 
გაუმჯობესებული 
საექსპლუატაციო 
მახასიათებლების მქონე 
ნაკეთობების მიღება
    AR-18-1045
01.04.07 მყარი სხეულებისა და 
კვანტური სითხეების ფიზიკა

2018 – 2021 წ.წ.

კონსორციუმში მონაწილე 
ივ.ჯავახიშვილის 
უნივერსიტეტის  ე. 
ანდრონიკაშვილის ფიზიკის 
ინსტიტუტიდან:

მკვლევარნი -
ვ. კვაჭაძე,
დ. დრიაევი, 
ვ. თავხელიძე,
გ. დეკანოზიშვილი.
დამხმარე -
 მ. აბრამიშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გეგმა-გრაფიკის მიხედვით პროექტის პირველ წელს უნდა შესრულებულიყო მოსამზადებელი სამუშაო 
სრულიად კონსორციუმის (ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს 
მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი)  მასშტაბით. ივ.ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის  ე. 
ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტისთვის შესასრულებელი სამუშაოთა წილი შეიცავდა  პროექტის 
თემატიკაზე არსებული სამეცნიერო, ტექნიკური და საპატენტო ინფორმაციის ანალიზს; პროექტის 
დამუშავებისთვის მთავარი არსებული მოწყობილობების (აკუსტიკური სპექტრომეტრი იუნგის მოდულისა 
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და შინაგანი ხახუნის გასაზომად სხვადასხვა ველებში და აკუსტიკური სპექტრომეტრი ფართე 
ტემპერატურულ ინტერვალში (80-1000 K)) მოდერნიზება და ავტომატიზება; ამათთან ერთად სხვა 
არსებული მოწყობილობების (დეფორმაციის მანქანა DU–22  და   სხვ.) ტესტირება და იუსტირება. 
ჩამოთვლილი სამუშაოები  შესრულებულია და ამჟამად სრულდება  სათანადო დოკუმენტაციის შექმნა.  
2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის 

მრავალფაზური 
მაღალტემპერატურული 

ზეგამტარების დამზადება და 
მათი კვლევა ვიბრირებადი ენის 

მეთოდით.
ახალი მასალები და 

ნანოტექნოლოგიები,
კონდენსირებული გარემოს 

ფიზიკა
STCU-2016-51

2017-2019
ჯაბა ჩიღვინაძე - სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი
გიორგი დონაძე - მკვლევარი

აწყობილია დანადგარი, რომლის შემადგენლობაშია: კრიოსტატი, ანდრონიკაშვილის ფიზიკის 
ინსტიტუტში ადრე შექმნილი აკუსტიკური სპექტრომეტრი, მუდმივი მაგნიტის კვების წყარო, სუსტი 
ცვლადი მაგნიტური ველის წარმომქმნელი. დანადგარი მაღალი სიზუსტით ზომავს დრეკადი რხევების 
ენერგიის დისიპაციას და ნიმუშის საკუთარი რხევების სიხშირეს. 

შესწავლილია  ზეგამტარის დამზადების პროცესში  სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედება მიღებული 
ნიმუშის სასურველ ფაზურ შემადგენლობაზე, რის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს Tc-ს ზრდის 
პერსპექტივა. 

მიღებული ნიმუშის ფაზურ შემადგენლობაზე ზეგავლენას ახდენენ დნობისას მზის გამოსხივების 
ენერგია, წრთობის პირობები და სიჩქარე. წყალში და თხევად აზოტში ნაწრთობ ნიმუშებს აქვთ შერეული 
ამორფულ-კრისტალური მდგომარეობა. დისპერგირებით მიღებულ ნიმუშებს - ნაწილობრივ კრისტალური 
ან მთლიანად ამორფული მდგომარეობა.  წრთობის ტემპერატურაა 840-855°C. 5-8 საათიანი წრთობის  
შედეგად ჩნდება 2212 ფაზა (Тс = 96 K), წრთობის დროის ზრდისას კი იმატებს 2223 ფაზა. (Тс = 107 K). 2223 
ფაზის ზრდა შესაძლებელია ციკლური დაწნეხის ზრდითაც.

გაზომილია მრავალფაზიანი ზეგამტარი Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის ნიმუშების ელექტრული 
წინააღმდეგობა (R) 4-კონტაქტიანი მეთოდით და მაგნიტური ამთვისებლობა (χ). შესწავლილია R(T) და χ(T) 
ტემპერატურული დამოკიდებულებები. გაანალიზებულია მათი კავშირი ფაზურ შემადგენლობასთან,

გაზომილია მიღებული სხვადასხვა ფაზური შემადგენლობის ნიმუშების ელექტრული და მაგნიტური 
მახასიათებლები და გაანალიზებულია მიღებული ტემპერატურული დამოკიდებულებები. Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O 
(2:2:4:5 ფაზა) ნიმუშის ზეგამტარული გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურები ≈ 136 K (ძირითადი ფაზა) და 
≈ 180 K ადვილად იძებნება როგორც R(T), ასევე t(T) დამოკიდებულებიდან. Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O (2:2:19:20 ფაზა)  
ნიმუშში გამოვლენილია Tc= 201 K ტემპერატურა 846°C-ზე 47 საათის განმავლობაში გამოწვის შემდეგ.

ვიბრირებადი ენის მეთოდის გამოყენებით გაზომილია იუნგის მოდულის და მილევის 
დამოკიდებულება მაგნიტურ ველზე. მიღებული შედეგების საფუძველზე შეფასებულია ნიმუშების ფაზური 
შემადგენლობა.

მიღებულია დამზადებული სხვადასხვა შემადგენლობის ნიმუშების რხევის საკუთარი სიხშირის 
კვადრატის (f2) და მილევის (Q-1) მაგნიტურ ველზე დამოკიდებულების მრუდები და მათი გაანალიზების 
საფუძველზე მოძებნილია ზეგამტარი ფაზები და მათი ზეგამტარული გადასვლის კრიტიკული Tc 
ტემპერატურები. 
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დადგენილია, რომ მაგნიტური მინარევები არ ახდენენ შესამჩნევ გავლენას ახალი ნიმუშების მერხევი 
ენის მეთოდით მიღებულ შედეგებზე. 

2267 შემადგენლობის ნიმუშში, რომელიც ირხევა 150 მტესლა მაგნიტურ ველში ველის ჩართვისას 
ნიმუშის 80 К-მდე გაცივების შემდეგ, დაიმზირება ძირითადი ზეგამტარი ფაზა Tc=95 К და მცირე ჩანართების 
ზეგამტარი ფაზები Tc=200 К (გადაღუნვა) და 240 К-ზე. თუ ველი ჩაირთო გაცივების პროცესის დასაწყისში, 
სამივე გადასვლა სრულდება, მხოლოდ გადაღუნვა 200 К ტემპერატურაზე ნაკლებად გამოხატული ხდება, 
ხოლო მესამე გადასვლა და მისი შესაბამისი რელაქსაციური მილევის პიკიც წაინაცვლებს 240 К-დან 250 К-
კენ, რისი ახსნაც შესაძლებელია გრიგლებისთვის უფრო მკაცრი პირობებით მაგნიტური ველის ჩართვისას 
გაცივების დაწყებამდე.

ძლიერ 300 მტესლა მაგნიტური ველში, რომელიც მოდებულია გაცივების პროცესის დასრულების 
შემდეგ, 95, 200 და 240 К ტემპერატურული გადასვლები უწინდებურად არსებობენ, თუმცა შესაბამისი 
მილევის პიკები მცირედად წაინაცვლებენ და უფრო ბუნდოვანი არიან, რაც შესაძლოა გამოწვეულია 
წარმოიქმნილი პინინგის ცენტრებით.

ექსპერიმენტების ჩატარების შედეგად დავრწმუნდით, რომ ახალ მრავალფაზურ ნიმუშებში არც 
მაგნიტური მინარევები არსებობს და არც ფუძეშრის უარყოფითი ზემოქმედება. ვიბრირებადი ენის მეთოდის 
გამოყენებით. გაზომილია Bi/Pb სისტემის ახალი ნიმუშების სიხშირის კვადრატის (f2) ტემპერატურული 
დამოკიდებულება მაგნიტურ ველში. (2267) ნიმუშის ზეგამტარული გადასვლის ტემპერატურაა Тс=97 К 
დადგინდა მისი f2(T) დამოკიდებულების ანალიზის საშუალებით. 

განსხვავებული სურათია (2-2-19-20) ნიმუშის f2(T)  მრუდზე. 300 მტ მაგნიტურ ველში გათბობის 
პროცესში დაფიქსირებულია 4 განსაკუთრებულება. ეს იმას ნიშნავს, რომ (2-2-19-20) ნიმუშში, ძირითადი 
ზეგამტარული ფაზის გარდა, რომლის გადასვლის ტემპერატურაა 104 K, ჩართულია კიდევ სხვადასხვა 
ზეგამტარული ფაზები, უფრო მაღალი გადასვლის ტემპერატურებით: 118, 127 და 151 K.

გ.დონაძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ღონისძიებაში EMN Rome Meeting on Carbon Nanostructures 
(EMN რომის შეხვედრა ნახშირბადის ნანოსტრუქტურების შესახებ), რომელიც გაიმართა რომში, იტალიაში 
2019 წლის 13-17 მაისში. წარდგენილი იყო მოხსენება პოსტერის სესიაში: Superconducting Precursor at 
Temperatures above 200 K in Bismuth Cuprates Fabricated by Melt Quenching in a Solar Furnace

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი,

 დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1

2

77 K-ზე მეტი კრიტიკული 
ტემპერატურის 
მაღალტემპერატურული 
ზეგამტარების მიღება 
დინამიკური მეთოდით
1. საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები
1.3. ფიზიკის მეცნიერებები
7081    მტცუ & შრესფ

დარტყმითი ტალღით 
მაგნიტური ნანოკომპოზიტების 

მიღება ინდუსტრიასა და 

2018-2020

2018-2020

ა.შენგელაია - პროექტის 
ხელმძღვანელი, გ.მამნიაშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი, 
დ.დარასელია - ძირითადი 
შემსრულებელი, დ.ჯაფარიძე - 
ძირითადი შემსრულებელი, 
თ.ჭაბუკიანი - ძირითადი 
შემსრულებელი

ც.გავაშელი - პროექტის 
ხელმძღვანელი, ტ.გეგეჭკორი - 
ძირითადი შემსრულებელი,



15

3

მაგნეტოელექტრონიკაში 
გამოსაყენებლად.

1. საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები

1.3. ფიზიკის მეცნიერებები
7090

მტცუ & შრესფ

Development and study of new 
nanomaterials for the self-regulated 

magnetic hyperthermia of cancer 
cells. STCU #7089, Eurounion,

2018-2020

თ.ზედგინიძე - ძირითადი 
შემსრულებელი,
გ.დონაძე - ძირითადი 
შემსრულებელი,
თ.ქიმერიძე - ძირითადი 
შემსრულებელი

ა.ჭირაქაძე –ხელმძღვანელი;
დ.ჯიშიაშვილი – შემსრულებელი 
ზ.შიოლაშვილი– შემსრულებელი  
ნ.მახათაძე– შემსრულებელი, 
ა.ჯიშიაშვილი– შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ცხელი დარტყმითი ტალღით კონსოლიდაციის დინამიური მეთოდით მიღებულია ზეგამტარი 
MgB2 ზეგამტარული გადასვლის Tc ~ 39 K ტემპერატურით. განვითარებული ცხელი დარტყმითი 
ტალღით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიisის შემდგომი განვითარების საფუძველზე გამოკვლეულია 
MgB2– ის კრიტიკული ტემპერატურის შემდგომი გაზრდის შესაძლებლობა სხვადასხვა მეტალებით 
დოპირებისას MgB2-გან მაღალი სიმკვრივის ნამზადების მიღებისას შემდგომი შეცხობის გარეშე. 
გამოკვლეულია ტემპერატურის როლი დოპირებული MgB2-ის დაწნეხისა და შეცხობის პროცესებში.
შესწავლილია MgO და B2O2 ფხვნილების ნარევისაგან BMg2Ox ნამზადების დაწნეხვა ცხელი 
დარტყმითი ტალღის წნევისა და ტემპერატურების ფართო ინტერვალში (1-10 გიგაპასკალი, 500-
1000oC). გამოკვლეულია მიღებული ნიმუშების თვისებები.

2. კობალტის ნანოფხვნილების და ნანომავთულების მისაღებად გამოყენებულია ორი ტექნოლოგია: 
1. ქიმიური დაფენის მეთოდი; 2. ცხელი დარტყმითი ტალღით დაწნეხის ტექნოლოგია. 
გამოკვლეულია დომენური კედლების დინამიკა მაგნიტური კობალტის მიკრომავთულებში 
ბირთვული სპინური ექოს მეთოდით დამატებითი მაგნიტური ვიდეოიმპულსის მოქმედებისას. 
ექო-სიგნალების ინტენსივობის დამოკიდებულება მაგნიტური ვიდეო პულსის ამპლიტუდაზე 
საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ დომენის კედლების პინინგი და დომენური კედლების 
მობილურობა მიკრო- და ნანომავთულებში, მისი მოქმედების ანიზოტროპია ნიმუშის ბრუნვისას, 
როდესავ ნიმუში შეიცავს განივად პოლარიზებული მაგნიტურ მავთულებს, და აგრეთვე დადგინდეს 
მათში მოძრავი დომენური კედლების ტიპი. 

3. პროექტი გამიზნულია ახალი ნანონაწილაკების შექმნაზე, რომელთა კიურის ტემპერატურა 43C-ს 
მახლობლადაა. 2019 წელს მივიღეთ და შევისწავლეთ სპილენძისა და ნიკელის ნანონაწილაკები, 
რომლებშიაც სპილენძის შემცველობა მიახლოვებით 25 ატ/%–ს შეადგენდა. სწორედ ასეთ ნაწილაკებს 
გააჩნიათ კიურის ტემპერატურა  43C– მიდამოში. დადგინდა, რომ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით 
მეტად მნშვნელოვანია სინთეზის პროცესში ამონიუმის ქლორიდის გამოყენება< რადგან მისი 
მეშვეობით ხორციელდება არა მარტო სპილენძის აქროლადი ქლორიდის წარმოქმნა და მისი გადატანა 
ფუძეშრეზე, არამედ აგრეთვე სპილენძის შემცველობის რეგულირება Ni-Cu ნანონაწილაკში. 
მიღებული მასალების შემცველობა განისაზღვრა რენტგენ-დიფრაქციული მეთოდით და საუკეთესო 
შედეგები მიღებული იყო NH4Cl+N2H4  პრეკურსორების გამოყენებით 400°C –ზე გახურებულ 
საფენებზე ნანომასალების გაზრდისას.
ჰიპერთერმიისთვის შექმნილ მეორე ნანომასალას წარმოადგენდა ვერცხლით ლეგირებული 
ლანთანისა და მანგანუმის ოქსიდი. La1-xAgxMnO3 ნანოფხვნილების მისაღებად ჩვენ გამოვიყენეთ 
ლითონების  ოქსიდების (Ag2O, La2O3 and MnO2 ფხვნილები) თერმულ დამუშავებას, როგორც 
ჩვეულებრივ სითბურ, აგრეთვე  მიკრიტალღურ ღუმელებში. ექსპერიმენტების პირველ სერიაში 
ფხვნილების ნარევი მუშავდებოდა მშრალი ჰაერის, ჰიდრაზინის და N2H4+NH4Cl (0.4 ამონიმის 
ქლორიდი და 9 გ ოქსიდების ნარევი) გარემოში. მიღებული მასალა კვლავ იფქვებოდა და 
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რენტგენული დიფრაქციის მეთოდით ისაზღვრებოდა მისი შემადგენლობა და სტრუქტურა. 
ერთმანეთს ვადარებდით სხვადასხვა ნიმუშების ყველაზე უფრო ინტენსიური დიფრაქციული 
პიკების სიდიდეს. საუკეთესო შედეგები მიღებული იყო ჰიდრაზინში დამუშავებული 
ნიმუშებისთვის.  ყველა მიღებული პიკი მიუთითებდა La1-xAgxMnO3 ჰექსაგონალურ სტრუქტურაზე, 
მესრის პარამეტრებით a=0.5512nm, c=0.1332nm. ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით ეს 
პარამეტრები ეთანადება La0.9Ag0.1MnO3 შემადგენლობის მასალას. არავითარი ცვლილება არ 
შეინიშნებოდა ნანომასალის შედგენილობაში პროცესის დროის 8-დან 10 სთ-მდე გაზრდის 
შემთხვევაში. 
მიღებული შედეგები და ჩატარებული კვლევები სრულად შეესაბამება 2019 წლისთვის პროექტით 
დასახულ გეგმას.

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4

1

Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის 
მრავალფაზური 

მაღალტემპერატურული 
ზეგამტარების დამზადება და 

მათი კვლევა ვიბრირებადი ენის 
მეთოდით.

ახალი მასალები და 
ნანოტექნოლოგიები,

კონდენსირებული გარემოს 
ფიზიკა

STCU #6317, STCU, Ukraine

2017-2019
ჯაბა ჩიღვინაძე - სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი
გიორგი დონაძე - მკვლევარი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 GIORGI JAPARIDZE
LIA CHELIDZE

REVAZ SHANIDZE
SHORENA 

LORTKIPANIDZE
IRAKLI MCHEDLISHVILI

GEORGIA NEEDS 
ASSESSMENT: 
PREPADNESS AND 
RESPONSE TO NUCLEAR 
ACCIDENTS OURSIDE THE 
COUNTRY

TBILISI,
CIVIL COUNCIL ON 

DEFENCE AND 
SECURITY

42
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TAMAR PATARAIA ISBN
 978-9941-8-1819-6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

წარმოდგენილ ნაშრომში “საქართველოს ფარგლებს გარეთ მასშტაბურ ბირთვულ ინციდენტზე 
მზადყოფნისა და   სწრაფი რეაგირების სისტემის  საჭიროებათა შეფასება,,  შესწავლილია ბირთვული და 
რადიოლოგიური საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს საქართველოს საზღვრებს გარეთ მოქმედი 
ბირთვულ ობიექტებიდან და იდენტიფიცირებულია ამ საფრთხეებზე რეაგირების უზრუნველსაყოფად 
საჭირო პირველადი ღონისძიებები. კვლევა ერთობლივად იქნა ჩატარებული საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის ბირთვული ენერგიისა და რადიაციული უსაფრთხოების საკითხთა კომისიისა და 
სამოქალაქო საბჭო  თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში   მიერ. კვლევა მიზნად ისახავს, რომ ხელი 
შეუწყოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ საფრთხეების დროულ გამოვლენას და მათზე ეფექტურ 
რეაგირებას.

ანგარიშზე მუშაობის პროცესში  შესწავლილი იყო ბირთვული და რადიოლოგიური უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია, მათ შორის ხელისუფლების მიერ 
უკანასკნელ წლებში განხორციელებული ინიციატივები.

მართალია, საქართველოში დღეისათვის არ არსებობს ბირთვული ტექნოლოგიების ან მშვიდობიანი 
ბირთვული ენერგიის წარმოების ინდუსტრია. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს გეოპოლიტიკური 
მდებარეობა მის წინაშე გარკვეულ რისკებსა და საფრთხეებს აყენებს. ასეთ საფრთხეებს  წარმოქმნის ის 
ფაქტი, რომ  საქართველოს უახლოეს მეზობლებს  (რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა, სომხეთი, ირანი,) უკვე 
გააჩნია კარგად განვითარებული ბირთვული ინდუსტრია.

1963 წელს, ატომური იარაღის ატმოსფეროსა და ოკეანეში გამოცდების აკრძალვის შემდეგ, მძიმე  შედეგების 
მქონე გლობალურ რადიოაქტიურ დამბინძურებელ გამომწვევ მიზეზებს შორის პირველ ადგილზეა 
ავარიები ატომურ ელექტროსადგურებზე.  უახლესი მაგალითებია ავარია ჩერნობილის და ფუკუსიმას  
ატომურ ელექტროსადგურებზე. ჩერნობილის ავარიის დროს ატმოსფეროში გამოტყორცნილი ჯამური  
რადიოაქტიურობა  თანაზომადი აღმოჩნდა ბირთვული იარაღის გამოცდების 18 წლიანი პერიოდის დროს 
მსოფლიოში გავრცელებული რადიაციისა. თუმცა ფუკუსიმას სადგურზე ავარიის შედეგად 
გამოთავისუფლებული რადიოაქტიური დაბინძურება ბევრად უფრო ნაკლებია ჩერნობილის შედეგად 
მიღებულ დაბინძურებაზე, დაზიანება მაინც გლობალურ ხასიათს ატარებს და რადიოაქტიური ფონის 
გაზრდა შეიმჩნეოდა იაპონიიდან 10000-15000 კმ-ით დაშორებულ ტერიტორიებზეც - ევროპაში და ამერიკის 
დასავლეთ სანაპიროზე. 

მიუხედავად არსებული საფრთხეებისა, როგორც ხელისუფლება არაერთ დოკუმენტში აღნიშნავს, რეგიონში 
ფართომასშტაბიანი ბირთვული და რადიოაქტიური ინციდენტის წარმოქმნის შემთხვევაში  საქართველოში 
არ არსებობს მასზე რეაგირების რესურსი, საექსპერტო ცოდნა და შესაბამისი მექანიზმები. აქედან 
გამომდინარე, ბირთვული უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ნებისმიერი სახის ბირთვულ ინციდენტს 
ნეგატიური შედეგი ექნება არა მარტო იმ ქვეყნისათვის, სადაც ეს ინციდენტი წარმოიშობა, არამედ 
მოსაზღვრე ქვეყნებსა და რეგიონში არსებული მეზობელი სახელმწიფოებისათვისაც.
 
კვლევის მიზანია, გამოკვეთოს ის დამატებითი სირთულეები, რის წინაშეც შეიძლება დადგეს საზოგადოება 
ქვეყნის გარეთ მომხდარი ფართომასშტაბიანი რადიაციული ან ბირთვული ინციდენტის შემთხვევაში. 

კვლევის ავტორების რეკომენდაციაა, ამ ამოცანების გადასაწყვეტად მოზიდული იყოს ადგილობრივ  
რეგიონალურ უნივერსიტეტებში ჩამოყალიბებული ეკოლოგიური მონიტორინგის ლაბორატორიების 
თანამშრომლები და სტუდენტები. ეს ჯგუფები თავად მოაგროვებენ ნიმუშებს და ასევე უხელმძღვანელებენ 
ადგილობრივი მუნიციპალური დაწესებულებების თანამშრომლებს ნიმუშების შეგროვებაში, რომლებიც 
შემდგომ, გაზომვების ჩასატარებლად, გადაეგზავნება ქვეყნის ცენტრალურ  ლაბორატორიას. 

საქართველოში სასურველია შეიქმნას ბირთვული და რადიაციული მონიტორინგის აკადემიური ქსელი, 
სადაც სრულად იქნება გამოყენებული აკადემიურ სივრცეში არსებული ინტელექტუალური და ტექნიკური 
რესურსი, რეგიონალური უნივერსიტეტების სრული ჩართულობით.
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მსგავსი ინიციატივის  მცირე მასშტაბის საპილოტე მოდელის განხორციელება უკვე დაწყებულია, რომლის 
ფარგლებშიც,  გარემოს ფონური რადიაციის გაზომვების მიზნით, გარემოს ავტომატური რადიოლოგიური 
მონიტორინგის ხელსაწყოები (გეიგერ-მიულერის მთვლელები) განთავსდა საქართველოს სხვადასხვა  
კუთხეში მოქმედ სასწავლო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში. კერძოდ, დღეს უკვე ონლაინ რეჟიმში 
შეიძლება თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, ახალციხის, თელავის უნივერსიტეტების და აბასთუმნის 
ასტროფიზიკური ობსერვატორიიდან მიღებულ მონაცემებზე დაკვირვება და მათი ანალიზი (შემდეგ 
მისამართზე:  www.nonrpoliferation.ge) . 

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI 

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5.    სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 М.В. Галусташвили, 
Д.Г. Дриаев

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ  
СТРУКТУРЫ 

ТВЁРДЫХ ТЕЛ
1987-8826

Nano  Studies   19, 
213 (2019) 

213-222

თბილისი, 
საქართველო

Publishing House 
Universal

10

http://www.nonrpoliferation.ge/
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2 N.Z.Namoradze, 
I.G.Ratishvili. 

“LOCATION OF 
INTERSTITIAL 

LIGHT ATOMS IN 
VANADIUM 
HYDRIDES 

(DEUTERIDES)”,

Nano Studies 19, 
125-130 (2019)

თბილისი, 
საქართველო

Publishing House 
Universal

6

1. აღწერილია მყარი სხეულების მექანიკური თვისებების  და დისლოკაციური სტრუქტურის კვლევის 
ორიგინალური  მეთოდები, დამუშავებული ე.ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის 
კონდენსირებული გარემოს განყოფილებაში.

2. ნაშრომში გაანალიზებულია ლითონის mck-მესერში ჩანერგილი ატომების ლოკალური სიხშრეების 
სპექტრი და ნაჩვენებია, რომ ამ სიმეტრიის კრისტალებში ტეტრაედრულ და ოქტაედრულ 
კვანძთაშორის პოზიციებში ჩანერგილი მსუბუქი ატომების სპექტრები განსხვავებულია. ნეიტრონების 
არადრეკადი გაბნევის ექსპერიმენტები ადასტურებენ, რომ V2D ნიმუშებში მსუბუქი ატომები 
თავმოყრილია   ლითონის  მესერის ოქტაედრულ კვანძთაშორისებში. 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 A.Peikrishvili, 
T.Gegechkori, 
B.Godibadze, 
G.Mamniashvili, 
V.Peikrishvili

Science and Technology of 
Polymers and Advanced 
Materials: Applied Research 
Methods, 
1st Edition

ISBN 9781771887533 - CAT# 
K399290

Florida, USA 

Apple Academic Press

6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ზეგამტარი MgB2-ზე დაფუძნებული გამტარების კვლევის სწრაფი განვითარება ქმნის ძალზე რეალურ 

პერსპექტივას მათი ტექნიკური გამოყენებისათვის 30 K-ზე დაბალ ტემპერატურებზე. 
ზეგამტარი მასალების განვითარების ტექნოლოგია მიეკუთვნება ტრადიციულ ფხვნილთა მეტალურგიას: 
Mg-B ფხვნილების ნარევის მომზადება და გამკვრივება სტატიკურ პირობებში მათი შემდგომი შეცხობის 

პროცესებით.
დარტყმითი ტალღით დაწნეხის ტექნოლოგია ასევე გამოყენებული იყო მაღალი სიმკვრივის MgB2 

ნამზადების დასამზადებლად მაქსიმალური კრიტიკული ტემპერატურით Tc = 40K, მაგრამ დარტყმითი 
ტალღით დაწნეხის შემდეგ მაღალი სიმკვრივის MgB2 ნამზადების მისაღებად შეცხობას საჭიროებდა. 

ჩვენ გამოვიყენეთ ორიგინალური ცხელი დარტყმით ტალღის თანხლებით დაწნეხის მეთოდი, რომელიც 
მაღალ ტემპერატურებს აერთიანებს ორ-საფეხურიან აფეთქებით დაწნეხვის პროცესთან ყოველგვარი 

შემდგომი შეცხობის გარეშე. MgB2 ნამზადების დაწნეხა ჩატარდა Mg-ის დნობის ტემპერატურაზე მაღლა 
1000oC ტემპერატურებამდე ნაწილობრივ თხევადი მდგომარეობის Mg-B ფხვნილების ნარევში. შეფასდა B 

იზოტოპის ზეგავლენა კრიტიკულ ტემპერატურაზე და ზეგამტარულ თვისებებზე, ასევე ნაჩვენებია ამ 
მეთოდის პირველი წარმატებული გამოყენება ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების წარმოებისათვის 

წყალბადისა და ელექტროენერგიის ერთდროულად ტრანსპორტისათვის.
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5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 T.Gavasheli, 
G.Mamniashvili, 
M.Nadareishvili, 
T.Zedginidze

TechConnect Briefs

ISBN: 978-0-9988782-8

Danville, CA, USA 

TechConnect online 
Comminoty  

5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შრომაში კობალტის ნანოფხვნილები და ნანომავთულები, აგრეთვე კობალტის ნანოკლასტერებით 
დაფარული TiO2-ის მიკრო და ნანო ფხვნილები მიღებული იყო ორიგინალური ქიმიური დაფენის 

მეთოდით. კობალტის ნანოკლასტერების მაგნეტიზმი  ნანოფხვნილებში და ნანომავთულებში, და ასევე 
TiO2-ის მარცვლის ზედაპირზე შესწავლილი იყო რეზონანსული მაგნიტომეტრიის და ელექტრონული 

პარამაგნიტური რეზონანსის გაზომვების საშუალებით. ოპტიკური სპექტროსკოპიის გაზომვებმა აჩვენეს 
სინათლის შთანთქმის მნიშვნელოვანი ზრდა Co-ით შემოგარსულ TiO2 ნანოფხვნილებისთვის. TiO2/Co 

ფხვნილების მაგნიტური თვისებები შეწავლილია ელექტრონულ პარამაგნიტური რეზონანსული 
სპექტროსკოპიით.

5.4. სტატიები

ერთგანზომილებიანი ელექტრონული და სპინური სისტემები.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

https://briefs.techconnect.org/books/techconnect-briefs-2019/
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1

G. I. Japaridze 
and A.A. 

Nersesyan

გიორგი 
ჯაფარიძე და 
ალექსანდრე 
ნერსესიანი,

Ground state phases and 
quantum criticalities of one-
dimensional Peierls model 
with  spin-dependent sign-

alternating potentials
ერთგანზომილებიანი 

პაიერლს მოდელის 
ძირითადი 

მდგომარეობის ფაზური 
დიაგრამა და კვანტური 

კრიტიკული 
მახასიათებლები სპინზე 

დამოკიდებული 
ნიშანცვლადი 

პოტენციალების 
პირობებში

DOI: 
10.1103/PhysRevB.99.03513

4

Physical Review 
B 99,  035134 

(2019)

American Physical 
Society

16

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ნაშრომში შესწავლილია ერთგანზომილებიანი თანაზომადი პაიერლსის  იზოლატორის ძირითადი 
მდგომარეობის ფაზური დიაგრამა სპინზე დამოკიდებული ნიშანცვლადი პოტენციალის 
ზემოქმედების პირობებში.  ნაჩვენებია, რომ ძირითადი მდგომარეობა შედგება სამი ღრეჭოვანი 
ფაზისგან,  რომელთაგან ერთი ხასიათდება მუხტის სიმკვრივის ტალღით, მეორე სპინის 
სიმკვრივის ტალღით და მათი გამყოფი “შერეული” იზოლატორული ფაზისგან, რომელშიც 
ხსენებული ორი  მოწესრიგების ტალღა თანაარსებობს, მესამე –– სპონტანური დიმერიზაციის 
ტალღასთან. ნაჩვენებია, რომ  ერთი ფაზიდან მეორეში გადასვლა ხორციელდება იზინგის 
უნივერსალობის კლასის კვანტური ფაზური გადასვლის სახით და რომ, ამ ფაზურ გადასვლას თან 
ახლავს ფონონურ სპექტრში კვეთრად გამოხატული  კონის ანომალია.  

კვანტური ფაზური გადასვლის სიახლოვეს გამოთვლილია გინზბურგის კრიტერიუმი, რომლის 
მეშვეობით  დადგენილია პარამეტრთა ის ვიწრო არე, სადაც კვანტური ფლუქტუაციები თამაშობენ 

განსამზღვრელ როლს და სადაც არაა დაშვებული საშუალო ველის მიახლოების გამოყენება. 
ნაჩვენებია, რომ კვანტური ფლუქტუაციებით გამოწვეული ეფექტების სრული მოცულობით 

შესწავლა ხერხდება ე.წ. ანტიადიაბატურ რეჟიმში, სადაც აგებულია ეფექტური ველის თეორია.  
ნაჩვენებია, რომ ამ რეჟიმში, სისტემის დაბალენერგეტული ყოფაქცევა  მოიცემა მასიური N=4 

გროსს–ნევეს მოდელის საშუალებით. აბელური ბოზონიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, 
რომ ამ ზღვარში,  სისტემის თვისებები აღიწერება მუხტისა და სპინის თავისუფლების ხარისხების 

აღმწერი ორი, ორმაგი სინუს–გორდონის მოდელით, რომლებიც გადაბმულია ერთმანეთზე  
თვითშეთანხმების განტოლებების საშუალებით.

სპინური სისტემები ძლიერი სპინ-მესერული ურთიერთქმედებით.

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათა-ური, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

2.
A. Smerald 
and 
G. Jackeli

Giant Magnetoelastic-Coupling 
Driven Spin-Lattice Liquid State 
in Molybdate Pyrochlores

Phys. Rev. Lett. 
122, 227202 
(2019)

American Physical 
Society

5
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ა. სმერალდი 
და გ, ჯაყელი

„გიგანტური მაგნიტო-
ელასტური 
ურთიერთქმედებით  
განპირობებული თხევადი 
სპინ-მესერული  ფაზის 
ფორმირება მილიბდენის 
პიროქლორიდში“
DOI: 
10.1103/PhysRevLett.122.227202

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ნაშრომში შემოთავაზებულია იდეა ახალი, მაგნიტო-მესერული თხევადი ფაზის არსებობის შესახებ, 
რომელშიც ძლიერად გადაბმული სპინური და მესერული თავისუფლების ხარისხები, ზედაბალ 
ტემპერატურებამდე განიცდიან ძლიერ ფლუქტუაციებს და რჩებიან მოუწესრიგებელ მდგომარეობაში. 
ნაჩვენებია, რომ ასეთი მდგომარეობების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა  ბუნებრივად 
გამომდინარეობს მოლიბდენის პილოქლორიდების შენაერთთა მთელი კლასის თვისებათა 
მიკროსკოპული ანალიზის საფუძველზე და განპირობებულია გიგანტური მაგნიტო-ელასტიური 
ეფექტით.  გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ამ ეფექტების საფუძველზე შეიძლება ახსნილი იყოს 
Y2Mo2O7-ის ზოგიერთი ექსპერიმენტულად დადგენილი თვისება. 

დაბალგანზომილებიანი სპინური სისტემები.

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება 
და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

3.

N. Avalishvili, 
G.I. Japaridze 
and G. L. 
Rossini
ნიკო 
ავალიშვილი, 
გიორგი 
ჯაფარიძე და 
გერარდო 
როსინი

Long-range spin chirality dimer 
order in the Heisenberg chain 
with modulated Dzyaloshinskii-
Moriya interactions.

„დიმერიზებული სპინური 
ქირალური შორი წესრიგის 
მდგომარეობა ჰაიზენბერგის 
ჯაჭვში ალტერნირებული 
ძიალოშინსკი-მორიას 
ურთიერთქმედებით“
DOI: 
10.1103/PhysRevB.99.205159

       Physical 
Review B 99, 
205159 (2019).

American Physical 
Society
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესწავლილია სპინი  S=1/2  ანიზოტროპული XXZ ჰაიზენბერგის ჯაჭვის ძირითადი მდგომარეობის 
ფაზური დიაგრამა ალტერნირებული ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედების შემთხვევაში. სისტემის 
ჰამილტონიანს აქვს შემდეგი სახე
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სადაც △ არის სპინური გაცვლის ანიზოტროპიის პარამეტრი, ხოლო   და  შესაბამისად ძიალოშინსკი-0d 1d
მორიას ურთიერთქმედების ერთგვაროვანი და ალტერნირებული ნაწილების ამპლიტუდებია.  ნაჩვენებია, 
რომ ფაზური დიაგრამა გარდა  უღრეჭო ფერომაგნიტური და სპინ-სითხოვანი ფაზებისა, რომლებიც 
ხორციელდება როგორც ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედების გარეშე,  ასევე მისი არსებობის 
შემთხვევაშიც,  ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედების ალტერნირება განაპირობებს   დამატებით ორი 
ახალი,  უჩვეულო ღრეჭოვანი ფაზის არსებობას.  სისტემა ხასიათდება  ეფექტური ანიზოტროპიის 
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პარამეტრით   და ფერომაგნიტული მდგომარეობა ხორციელდება როცა 
2

1
2
0

2* )( ddsign 

, ხოლო სპინ-სითხოვანი ფაზა როცა . სუსტი ანიზოტროპიის პირობებში 1*  211 1
*  c

 ხორციელდება რღეჭოვანი კომპოზიტური C1 ფაზა რომელიც ხასიათდება 7,12
*

1  cc 

ალტერნირებული განივი სპინური გაცვლისა   და ალტერნირებული სპინური  ..)1( 1 chSS nn
n  




ქირალობის   თანარსებობით და შორი წესრიგით, ხოლო ძლიერი ანიზოტროპიის  ..)1( 1 chSSi nn
n  




შემთხვევაში, როცა  ღრეჭოვანი კომპოზიტური C2 ფაზით, რომელშიც ხსენებულ ორ c *

მოწესრეგაბასთან ერთად დამატებით ხორციელდება ალტერნირებული ანტიფერომაგნიტური 
მოწესრიგება. ნაჩვენებია, რომ გადასვლა სპინ-სითხოვანი ფაზიდან ღრეჭოვან ფაზაში მიეკუთვნება 
ბერეზინსკი-კოსტერლიც-ტაულესის უნივერსალობის კლასს, ხოლო გადასვლა  C1-დან C2 ფაზაში -- 
იზინგის უნივერსალობის კლასს.

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

4.

Niko Avalishvili, 
Bachana Beradze 
and George I. 
Japaridze 
ნიკო 
ავალიშვილი, 
ბაჩანა ბერაძე და 
გიორგი 
ჯაფარიძე

Magnetic phase diagram of a 
spin S=1/2 antiferromagnetic 
two-leg ladder in the presence 
of modulated along legs 
Dzyaloshinskii-Moriya 
interaction. 
„სპინი  S=1/2  კიბის 
სტრუქტურის მქონე 
ორჯაჭვიანი სისტემის 
მაგნიტური ფაზური 
დიაგრამა ინტრაჯაჭვული 
ალტერნირებული 
ძიალოშინსკი-მორიას 
ურთიერთქმედების 
შემთხვევაში
 DOI: 10.1140/epjb/e2019-
100323-1

     Eur. Phys. 
Jour  B  92, 262  
(2019)

Springer Nature 7

ვრცელი ანოტაცია 
შესწავლილია სპინი  S=1/2  კიბის სტრუქტურის მქონე ორჯაჭვიანი სისტემის მაგნიტური ფაზური დიაგრამა  
ინტრაჯაჭვული ალტერნირებული ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედების შემთხვევაში. ამოცანა 
განხილულია ძლიერი ჯაჭვთა-შორისი გაცვლისა და მაგნიტური ველის ზღვარში და  კოლინეარული 
ძიალოშინსკი-მორიას ვექტორების შემთხვევაში. ხსენებულ პირობებში იდენტიფიცირებულია მაგნიტური 
ველის მიხედვით კვანტური ფაზური გადასვლები ღრეჭოვანი ფაზებიდან უღრეჭო პარამაგნიტურ ფაზებში. 
ნაჩვენებია, რომ გარდა სტანდართული ღრეჭოვანი ფაზებისა რომლებიც ხორციელდება როგორც 
ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმე-დების გარეშე,  ასევე მისი არსებობის შემთხვევაშიც და ხასიათდებიან 

ნულოვანი ჯამური დამაგნიტებულობით  ან დამაგნიტებულობის ნაჯერი მნიშვნელობით  0M

, ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედების ალტერნირება განაპირობებს სისტემის 1 satMM
აღგზნებათა სპექტრში ღრეჭოს გაჩენას  და ამის შედეგად ე.წ. დამაგნიტე-ბულობის პლატოს წარმოქმნას 
მაგნიტური ველის იმ მნიშვნელობისას როდესაც სისტემის დამაგნიტებულობა თავისი ნაჯერი 
მნიშვნელობის 1/2 აღწევს. გამოთვლილია დამაგნიტებულობის პლატოს  სიგანე, ნაჩვენებია რომ ის პროპორ-

ციულია  , სადაც  და   შესაბამისად ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედების ერთგვაროვანი 
)( 10dd 0d 1d

და ალტერნირებული ნაწილების ამპლიტუდე-ბია, ხოლო  და სუსტად არის დამოკიდებული 4/3
ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედების პარამეტრებზე. 
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   5.
A. Shengelaya, K. 

Conder, K. A. 
Müller

https://doi.org/10.1007/s10948-
019-05329-9

J. Supercond. Nov. 
Magn.

აშშ 6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სტატიაში წარმოდგენილია ვოლფრამის ოქსიდში   ზეგამტარობის   ძიების შედეგები. მაგნიტური 𝑊𝑂3 ‒ 𝑥
მომენტის გაზომვების საშუალებით ვოლფრამის ოქსიდში ქიმიური ფორმულით  რეგისტრირებულ  WO2.90 
იქნა   ზეგამტარობის ნიშნები კრიტიკული ტემპერატურით . ამ ნიმუშებში ლითიუმის 𝑇𝑐 = 80 𝐾
ინტერკალაციის შედეგად  გაიზარდა 94 -მდე. ზეგამტარული ფაზის მცირე მოცულობა და წინაღობის 𝑇𝑐  𝐾
გაზომვებში მკაფიო ზეგამტარული გადასვლის არ არსებობა მიუთითებს, რომ ზეგამტარობა 
ლოკალიზებულია მცირე უბნებში პერკოლაციის გარეშე. ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსის 
ექსპერიმენტები აჩვენებენ   ელექტრონული ბიპოლარონების არსებობას ვოლფრამის ოქსიდის 𝑊5 + ‒ 𝑊5 +

ნიმუშებში . სავარაუდოდ, ასეთი  ბიპოლარონები ფორმირდებიან და ჯგუფდებიან 𝑊𝑂3 ‒ 𝑥
კრისტალოგრაფიული წანაცვლებების   სიბრტყეებში, რომლებიც არსებობენ   -ის   მაგნელის WO2.90 (𝑊20𝑂58) 
ფაზაში  და წარმოადგენენ მუხტის გადამტანებით გამდიდრებულ კვაზი-ერთგანზომილებიან ზოლებს ან 
კლასტერებს. მიღებული შედეგები აჩვენებენ, რომ მაგნელის ტიპის ვოლფრამის ოქსიდები ჟანგბადის 
დეფიციტით  პერსპექტიული მასალებია თხევადი აზოტის ტემპერატურაზე მაღლა მაღალტემპერატული 
ზეგამტარობის შესასწავლად.
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6. М.В. 
Галусташвили,
Д.Г. Дриаев,
В.Г. Квачадзе

Магнитопластический 
эффект при релаксации 
напряжения в кристаллах 
NaCl
10.1134/S0370274Х19240044

Письма в ЖЭТФ  
110 (12)  
793-796

მოსკოვი, რუსეთი
ФГУП 
«Академиздатцентр 
«Наука» 

6

.ექსპერიმენტულად პირველად იქნა გამოკვლეული სუსტი მაგნიტური ველის გავლენა მექანიკური 
ძაბვის რელაქსაციაზე NaCl - ის კრისტალებში, აქტიური დეფორმაციის შეწყვეტის შემდეგ. მიღებული 
შედეგების თანახმად, ძაბვის რელაქსაციის პირობებში მაგნიტოპლასტიკური ეფექტი ვლინდება 
რელაქსაციის სირღმის გადიდებასა და მასალის აქტიური დეფორმაციის სიჩქარისადმი მგრძნობიარე 
სიმტკიცის მნიშვნელოვან დაქვეითებაში. მაგნიტური ველისა და სუსტი ელექტრული ველის 
ერთდროული ზემოქმედების პირობებში აღნიშნული ეფექტები მნიშვნელოვნად ძლიერდება.
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გვერდების 
რაოდენობ
ა

7. Zviadi Mestvirishvili,
Vakhtang Kvatchadze,
Irakli Bairamashvili,
Nikoloz Jalabadze,
Tornike Mestvirishvili

Development of the Method of 
Production of the Ultrafine 
Macrohomogeneous Composite 
Powder
10.1080/02670836.2019.1705046

Materials Science and 
Technology
(in press)

Taylor & Francis 
Group,
London

დამუშავებულია ულტრადისპერსული ფხვნილოვანი მაკროჰომოგენური კომპოზიტის B4C-ZrO2
მიღების მეთოდი პლანეტარული წისქვილის გამოყენებით. მაკროჰომოგენური კომპოზიტისგან მიღებულია 
მაღალი სიმკვრივის კერამიკა - B4C-ZrB2 რეაქციული შეცხობით (in situ) 2000оС-სა და 41-42 მპა წნევის 
პირობებში. შესწავლილია ZrO2-ის მარცვლის ზომისა და მატრიცაში განაწილების გავლენა კონსოლიდაციის 
პროცესის პარამეტრებსა  და მიღებული კერამიკის მიკროსტრუქტურაზე. 

https://doi.org/10.1007/s10948-019-05329-9
https://doi.org/10.1007/s10948-019-05329-9
http://www.naukaran.com/
http://www.naukaran.com/
http://www.naukaran.com/
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8. D. Japaridze, D. 
Daraselia,
E. Chikvaidze,
T. Gogoladze, 
M. Nadareishvili,
 T. Gegechkori
T. Zedginidze,
T. Petriashvili
G. Mamniashvili, 
A. Shengelaya

Magnetic Properties 
and Photocatalytic 
Activity of the TiO2 
Micropowders and 
Nanopowders Coated 
by Ni Nanoclusters  
    
doi.org/10.1007/s10948-
019-5088-2        

Journal of 
Superconductivity 
and Novel 
Magnetism 32 (10)  
3211-3216, 2019

Springer,
Germany

6

არაელექტროლიზური დაფარვის მეთოდით დამზადდა TiO2-ის მიკრო და ნანოფხვნილები, რომელთა 
მარცვლების ზედაპირები დაფარული იყო Ni-ის კლასტერებით. ამ კლასტერების არსებობა 
დაფიქსირდა ფხვნილების დამაგნიტების მრუდის ტემპერატურული დამოკიდებულების გაზომვით. 
სუპერპარამაგნიტური მდგომარეობის დაფიქსირების შემდეგ, აღნიშნულ მრუდზე არსებული 
ბლოკირების ტემპერატურის მნიშვნელობის გამოყენებით, გამოითვალა ნიკელის კლასტერების 
ზომები, რომლებიც აღმოჩნდა საშუალოდ 7ნმ-ის ტოლი. ოპტიკურმა გაზომვებმა აჩვენა 
ნანოფხვნილების მიერ სინათლის შთანთქმის მნიშვნელოვანი ზრდა მათი მარცვლების ზედაპირების 
Ni-ის კლასტერებით დაფარვის შედეგად. ეპრ სპექტროსკოპიის დახმარებით გაიზომა TiO2/Ni 
ნანოფხვნილების ფოტოკატალიზური აქტივობა წყალბადის გენერაციის მიმართ. დადგინდა, რომ Ni-
ის კლასტერების დაფენის შედეგად ეფექტურობის მაქსიმალური ზრდა დაიმზირება ნანოფხვნილების 
შემდეგი ნარევისთვის: ანატაზი 86% და რუტილი 14%, შესაბამისად განისაზღვრა კლასტერების 
დაფენის ოპტიმალური დროც.
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ნაშრომი  მიეკუთვნება „ცხელი  კედლით“  ეპიტაქსიის  მოდიფიცირებულ  მეთოდს  დაჭიმული 
ნანოფენების  მისაღებად ზრდის  სიჩქარის ფართო  ინტერვალში.
ოპტიკური  სპექტრის წანაცვლება  დაჭიმულ  ფენებში  და  დენის მატარებელთა ძლიერი  
კომპენსაციის  შესაძლებლობა  ცვალებადი  ვალენტობის  მქონე  მინარევებით  აღმოჩნდა  აგრეთვე  
საინტერესო. 
მაღალი  დეფორმაციების  შემთხვევაში წარმოიქმნება  ტეტრაგონალური ფაზის ტექსტურა,  
გამტარებლობის  ზონაში წარმოიქმნება  ახალი დონე  და შემდგომ  დამატებითი  შთანთქმა ოპტიკურ  
სპექტრში.
ეს  სპეციფიკური  თავისებურებანი  იძლევიან  ახალ  შესაძლებლობას ამ  ნახევარგამტარების  
ინფრაწითელ ფოტოელექტრონიკაში გამოყენებაზე.  
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6

KCl, BaF2 ,NaCl, CaF2  საფენებზე  გაზრდილ ტყვიის  სელენიდის ( PbSe ) ფენებში  რამდენიმე  წლის  
განმავლობაში შენარჩუნებული დაჭიმული მდგომარეობის შედეგმა აჩვენა, რომ მიზანშეწონილია 
დაჭიმულობის (დეფორმაციის) რეგულირება ნანოფენებში.  ეს შედეგი განაპირობა ფენების  ორ-
სტადიური  ზრდის  თავისებურებებმა და სუპერკრიტიკული სტრუქტურის  წარმოქმნამ; აგრეთვე, 
ელასტიური  დეფორმაციის გაფართოების  კვლევამ   ფენებში, რომელიც  დოპირებულია  ცვალებადი 
ვალენტობის  მინარევებით.  
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4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. კობალტის ნანოკლასტერებით დოპირებულ მაგნიტური პოლიმერული ნახშირბადის 
ნანოკომპოზიტებში შესწავლილია თვითაწყობის პროცესები. ეს პროცესები მიმდინარეობს 
მაგნიტური ნანონაწილაკების დიფუზიის გამო, რომელიც სტიმულირებულია  გარეშე სტაბილური და 
ცვლადი მაგნიტური ველების და გათბობის კომბინირებული მოქმედებით. მიღებული პოლიმერული 
კომპოზიციები პერსპექტიულია პრაქტიკული გამოყენებისთვის. 
2. Ni-ის ნანოკლასტერებით შემოგარსული TiO2-ის მიკროფხვნილები და ნანოფხვნილები 
დამზადებულია ორიგინალური ქიმიური დაფენის მეთოდით. Ni-ის ნანოკლასტერების არსებობა 
TiO2-ის მარცვლების ზედაპირზე დადასტურდა დამაგნიტების ტემპერატურული დამოკიდებულების 
გაზომვით. ოპტიკური სპექტროსკოპიის გაზომვებმა აჩვენა სინათლის შთანთქმის მნიშვნელოვანი 
ზრდა Ni-ის შემოგარსულ TiO2-ის ნანოფხვნილებში. ასევე შესწავლილია TiO2/Ni ფხვნილის 
ფოტოკატალიზური თვისებები ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსული სპექტროსკოპიით.
3. ექსპერიმენტულად გამოკვლეულია დამატებითი ექო სიგნალის ფორმირების თავისებურებები, 
რომელთა ფორმირების მექანიზმი განსხვავდება კლასიკური ჰანის მექანიზმისგან ჰელიუმის 
ტემპერატურის არეში MnхFe2-хO4 სისტემაში. აღმოჩნდა, რომ დამატებითი ექოს მაქსიმალური 
ინტენსივობა შეესაბამება ფერიტს მინიმალური მაგნიტოკრისტალური ანიზოტროპიით. 
დაბალსიხშირული მაგნიტური ველის ზემოქმედების მეთოდის გამოყენებამ მიგვიყვანა მანგანუმის 
ფერიტში პირველადი და მეორადი ექოების სიგნალების ცვლილებების კორელაციის ეფექტის 
აღმოჩენამდე. 
4. გამოკვლეულია აკუსტიკური ვიბრირებადი ენის მეთოდის პოტენციური სიზუსტის 
შესაძლებლობები Bi-Pb-Sr-Cu-O სისტემის ზეგამტარი პრეკურსორების Тс–ს შესაფასებლად. 
გამოყენებულია მზის ენერგიის საშუალებით დნობის და შემდგომი ზესწრაფი წრთობის სპეციალური 
ტექნოლოგია რათა შექმნილიყო შინაგანი არაერთგვაროვნება, მიიღება მაღალი ხარისხის 
ტექსტურული კერამიკული ნიმუშები Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunO10-y (n=2-30) ზეგამტარი პრეკურსორის 
ზეგამტარული გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურით Тс, რომელიც მეტია მოცულობითი 
ნიმუშების კრიტიკულ ტემპერატურაზე. პირველად გამოიყენება ორიგინალური მერხევი ენის 
მეთოდი მათ შესასწავლად.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. შესწავლილია (InP - Bi / Pb 2223, 2234, 2245) ნახევარგამტარი-ზეგამტარი სენდვიჩ-წყვილის 
ელექტროფიზიკური თვისებები, რომელშიც  გამოიყენება  ზეგამტარ მდგომარეობაში 
გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურის  Tc = 107–180 K მაღალი განმეორებადობის მქონე 
ჰომოფაზური ზეგამტარები ბისმუტის კუპრატის ბაზაზე. დემონსტრირებულია მზის 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1134%2FS106378421904011X
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1134%2FS106378421904011X
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1063%2F1.5097363
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1063%2F1.5097363
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1063%2F1.5093517
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1063%2F1.5093517
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ნადნობის ტექნოლოგიის უპირატესობა ზეგამტარი მასალების მისაღებად. შესწავლილია 
Bi1.7Pb0.3Sr2Ca (n– 1) CunOy (n = 3, 4, 5) ნომინალური შედგენილობის ძლიერანიზოროპიული 
ზეგამტარების მიკროსტრუქტურა და ფაზური შედგენილობა. მოცემულია ერთფაზიან და 
მრავალფაზიან მაღალტემპერატურულ ზეგამტარებში ზეგამტარ მდგომარეობაში გადასვლის 
კრიტიკული ტემპერატურის Tc განსაზღვრის ექსპერიმენტული მეთოდიკა. შესწავლილია InP 
- Bi / Pb წყვილში ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები. დადგენილია კავშირი სენდვიჩ-წყვილის 
ელექტრულ წინაღობასა და ზეგამტარის კრიტიკულ ტემპერატურას Tc შორის.

2. С60 ფულერიტის მაგნიტური თვისებების ტემპერატურაზე დამოკიდებულების შესასწავლად 
გამოიყენება მაღალმგრძნობიარე ტორსიული მეთოდი დინამიურ დაბალსიხშრულ (0,1-1 ჰც) 
რხევით და სტატიკურ ექსპერიმენტებში. დამზერილი შემცირებული რხევების პიკების 
ტემპერატურის მნიშვნელობა, რომლებიც  დაკავშირებულია ფაზურ გადასვლებთან, 
დამოკიდებულია ტემპერატურის ცვლილების მიმართულებაზე (გაცივება ან გათბობა). 
მაგნიტური დიპოლური მომენტების თანმდევი ყველაზე მკვეთრად გამოხატული გადასვლები 
დამზერილია Т ≈ 260 К და Т ≈ 180–200 К გადასვლის რეგიონში (Fm3m - Pa3). „ქაოსის“ 
რეგიონში აღმოჩნდა, რომ ფულერიტის ნიმუშის მაგნიტური თვისებები და „სპონტანური“ 
ბრუნვის მიმართულება მაგნიტურ ველთან მიმართებაში სწრაფად იცვლება. ჩვენ ვაჩვენეთ, 
რომ მოლეკულური როტატორების მაგნიტური მომენტების რელაქსაციის დრო გარკვეული 
პირობებისას,  რომლის გასვლის შემდეგაც ფულერიტის ნიმუში განიცდის თავის ბრუნვითი 
მოძრაობის მრავალჯერად ცვლილებას ტემპერატურის გაზრდისას 77 К-დან 280 К-მდე, 
ემთხვევა „მაგიურ“ დროს, რომელიც დაიმზირებოდა სტატიკურ ექსპერიმენტებში ოთახის 
ტემპერატურაზე Т = 295 К. გამოთქმულ იქნა ვარაუდი, რომ დამზერილი მოვლენები 
დაკავშირებულია რელაქსაციურ პროცესებთან С60 მოლეკულური როტატორების მბრუნავ 
ქვესისტემაში და ფულერიტის მიერ ჩაჭერილ მაგნიტურ ნაკადთან.

3. იგივეა რაც #2
4. მაღალმგრძნობიარე ბრუნვითი რხევების ტექნიკის გამოყენებით, ავტორებმა განსაზღვრეს 

ცალკეული მრავალფაზური კუპრატების [Bi1.7Pb0.3Sr2Ca (n-1) CunOy (n = 2–30)] ზეგამტარ 
მდგომარეობაში გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურა Tc მუდმივ გარე მაგნიტურ ველში H, 
T=77- 270 К ტემპერატურულ ინტერვალში. აღმოჩნდა, რომ რხევების მილევადობის პიკები 
უფრო მკვეთრადაა გამოხატული, როცა ნიმუში სწრაფად ცივდება გარე მაგნიტურ ველში 77 K 
ტემპერატურამდე, ხოლო შემდეგ ნელა თბება ოთახის ტემპერატურამდე. ნიმუშის მაგნიტურ 
ველზე ზემოქმედების დროის გაზრდა იწვევს ზოგიერთი ფაზის Tc-ს გაზრდას და სიგნალის 
ინტენსივობის ზრდას, რომელიც შეესაბამება მაღალტემპერაურულ ფაზებს, რომელთა Tc> 240 
К. სტრუქტურულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ნიმუშის77 К-ზე  დაყოვნების დროის გაზრდისას 
ნიმუშის შეკუმშვის  ან მარცვლების საზღვრებზე დაძაბულობის კონცენტრაციის ზრდის 
შედეგად,  მატულობს დეფექტების სიმკვრივე და ძლიერდება აბრიკოსოვის გრიგლების 
დამაგრება, ე.ი. იქმნება ახალი (დამატებითი) პირობები მათი „ჩაყინვისთვის“ ველში გაცივების 
პროცედურის დროს. დადგენილია, რომ Bi1.7Pb0.3Sr2Ca (n-1) CunOy (n = 2–30) სერიის 
ნიმუშებში კრიტიკული ტემპერატურა Tc იზრდება 107 K-დან  ≥ 240 K-მდე n-ის ზრდისას.

5. იგივეა რაც #3
6. კვლევის მიზანია ზეგამტარი ფაზების მიღება კრიტიკული ტემპერატურით Тс ≥ 260 К. 

გაუმჯობესებული “Solar Fast Alloys Quenching-T” ტექნოლოგიით მიღებულია ნანოზომის 
პრეკურსორები და  Bi1,7Pb0,3Sr2Ca19Cu20Oy  ნომინალური შედგენილობის კერამიკა. 
ძირითად კრისტალურ ფაზას პრეკურსორებში წარმოადგენს დაბალტემპერატურული 
ზეგამტარი ფაზა Bi/Pb 2201. კერამიკული ტექნოლოგიით პრეკურსორებისაგან 840-851oС-ზე  3-
120 საათის განმავლობაში გამოწვით მიღებულია მასიური ნიმუშები. შესწავლილია 
მიკროსტრუქტურა, ფაზური შედგენილობა, ზეგამტარ მდგომარეობაში გადასვლის 
კრიტიკული ტემპერატურა  Тс. განსაზღვრულია პრეკურსორების თვისებების გავლენა 
კერამიკის ფენოვანი მიკროსტრუქტურის ფორმირებაზე. მიღებულია ზეგამტარი ფაზები 
ზეგამტარ მდგომარეობაში გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურით Тс=290±5 К. ზეგამტარი 
ფაზების წარმოქმნა აიხსნება მზის ენერგიის ბაზაზე გამოყენებული ტექნოლოგიის გავლენით.

7. წარმოდგენილ სამუშაოში გამოკვლეულია ვიბრირებადი ენის პრეციზიული მეთოდის 
გამოყენების პოტენციური შესაძლებლობა Bi-Pb-Sr-Cu-O სისტემაში ზეგამტარი 
პრეკურსორების Тс-ს შეფასებისათვის. მათი შინაგანი არაერთგვაროვნების ზრდისათვის ამ 
ნიმუშების მიღებისათვის გამოყენებული იქნა მზის ენერგიით გადნობის და შემდგომი 
ზესწრაფი გაცივებით დამუშავებული  სპეციალური ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას 
იძლევა მიღებულ იქნას მაღალი ხარისხის Bi1,7Pb0,3Sr2Can-1CunOy (n = 2-30) 
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ტექსტურირებული კერამიკული ნიმუშები, რომლებიც იძლევიან პრეკურსორების უფრო 
მაღალ კრიტიკულ ტემპერატურას, ვიდრე ვიდრე მოცულობითი Тс. ზეგამტარი 
პრეკურსორების მოცულობითზე მაღალი კრიტიკული ტემპერატურის Тс-ს 
განსაზღვრისათვის პირველად იქნა გამოყენებული  ამ მრავალფაზიანი  ნიმუშების  გარე 
მაგნიტურ ველში კვლევის ვიბრირებადი ენის ორიგინალური მეთოდი. ნაჩვენებია, რომ ამ 
მეთოდს ახასიათებს მგრძნობიარობა ზეგამტარულ დიამაგნეტიზმთან მიმართებაში, რაც 
საშუალებას იძლევა აღმოჩენილ იქნას ახალი ზეგამტარი ფაზები-პრეკურსორები 
მოცულობითი Тс-ს ზევით.
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K2Cr8O16 ნაერთი მიეკუთვნება კვაზი-1D ნაერთების სერიას, რომლებიც სტაბილიზირებულია მაღალი 
წნევის სინთეზის საშუალებით. ამ შრომაში აღწერილა მიუონის სპინის სპექტროსკოპიის მეთოდით და 
ზემაღალი წნევის პირობებში გამოკვლეული ნიმუშები. მოუონის სპექტროსკოპია (μ + SR) საშუალებას 
იძლევა გაიზომოს ნიმუშები ნამდვილ ნულოვან მაგნიტურ ველში და შედეგად ნათელი მოეფინოს 
ნივთიერების ზოგიერთ მიკროსკოპულ თვისებებს. ამ კვლევით უფრო დაზუსტებული ფაზური 
დიაგრამა იქნა აგებული და გაფართოვდა წნევის ფაზაც. ნიმუშებმა აჩვენეს კრიტიკული ფაზური 
გადასვლა 12 კილობარზე ფერომაგნიტური იზოლატორიდან ანტიფერომაგნიტურ იზოლატორზე. 
მოცემული კვლევა მიუთითებს ასევე კვანტური კრიტიკული წერტილის არსებობის შესაძლებლობას 
მიახლოებით 33 კილობარის მახლობლად, სaდაც მაგნიტური მოწესრიგება მოსალოდნელია სრულიად 
ჩაიხშოს 0 კელვინზეც კი.

24 T.A. Gavasheli
G.I. Mamniashvili
Z.G. Shermadini
T.I. Zedginidze
T.G.Petriashvili
T.O. Gegeckori
M.V. Janjalia

Investigation of 
the pinning and 

mobility of 
domain walls in 

cobalt micro- and 
nanowires by the 
nuclear spin echo 
method under the 

additional 
influence of a 

magnetic video 
pulse
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

ელექტროლიზური დაფენვის ტექნოლოგიის გამოყენებით სინთეზირებული მაგნიტური კობალტის 
მიკროძაფების დომენური კედლის დინამიკა შესწავლილია 59Co ბირთვის მაგნიტური რეზონანსის  ექოს 
მეთოდით. 59Co ბირთვები  განთავსებულია კობალტის FCC ფაზის დომენის ცენტრებში. დამატებითი 
მაგნიტური ვიდეო პულსის გავლენით გაზომილი ექო სიგნალის ინტენსივობის  დამოკიდებულება 
მაგნიტური ვიდეო იმპულსის ამპლიტუდაზე საშუალებას იძლევა შეფასდეს მიკრო და ნანოზომის 
ძაფებში დომენის კედლების პინინგი და მობილურობა,  ანიზოტროპიის ეფექტი ნიმუშის ბრუნვის 
დროს, რომელიც შეიცავს ტრანსვერსიულად პოლარიზებულ მაგნიტურ ველს. ეს კი თავის მხრივ ველში 
მოძრავი დომენური კედლის  ტიპის დადგენის შესაძლებლობას იძლევა.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

25 D.Jishiashvil,  
A.Chirakadze, 
Z.Shiolashvili, 
N.Makhatadze, 
A.Jishiashvili, 
V.Gobronidze

Vapor-phase synthesis 
of copper-based 
nanostructures 
International 
Conference 
ISSN 2522-4352

Modern Trends In 
Physics.  Conference 
Proceedings 

Baku,
Baku State 
University

4

https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166310
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166310
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166310
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26 A.Chirakadze, 
D.Jishiashvili, 
N.Mitagvaria, 
I.Lazrishvili, 
Z.Shiolashvili, 
A.Jishiashvili, 
N.Makhatadze, 
Z.Buachidze, 
N.Khuskivade

Studies of the 
comparatively low-
temperature synthesis 
and preliminary toxic 
characteristics of silver 
doped lanthanum 
manganite nanopar-
ticles using convenient 
and microwave 
heating.

Modern Trends In 
Physics.  Conference 
Proceedings 

Baku,
Baku State 
University

5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
N1 სტატიაში აღწერილია სპილენძის შემცველი ნანომასალის მიღების ტექნოლოგია მისი ოქსიდისა და 

სუფთა სპილენძის ფხვნილიდან. შედარდა ტექნოლოგიური მეთოდები, რომლებიც ეფუძნება წყარო 
მასალად სპილენძისა და სპილენძის ოქსიდის გამოყენებას. სარეაქციო არედ შეირჩა ჰიდრაზინის –N2H4 და 
NH4Cl–ის ორთქლი. 

ნაჩვენებია, რომ სპილენძის წყაროს შემთხვევაში აქროლად მოლეკულებს ქმნიან სპილენძის 
ქლორიდები, რომელთა ეფექტური აღდგენა ფუძეშრეზე იწვევს სპილენძის აგლომერატების მიკრო 
წარმონაქმნების გაჩენას. სპილენძის ოქსიდის გამოყენებისას წყარო მასალად, ფუძეშრეზე მიიღებოდა 
სხვადასხვა ნანომასალა, დაწყებული სპილენძის ქლორიდიდან, სპილენძის ოქსიდამდე. 

ნანომასალების შედგენილობის ტემპერატურაზე დამოკიდებულებამ გვიჩვენა, რომ მაღალ, 400°C–ზე 
მეტ ტემპერატურებზე სპილენძის ქლორიდი დნება და ნადნობიდან გამოყოფილი ქლორით მიიღება მიკრო 
მილაკები.

 
N2 სტატიაში აღწერილია  Ni-Cu და LaxAg1-xMnO3 ნანონაწილაკების მიღება მიკროტალღური 

დასხივებისას. ნაჩვენებია, რომ განსხვავებით ტრადიციული, რეზისტიული გახურებისგან, 
მიკროტალღური დასხივება იწვევს არა მარტო უფრო სრულყოფილი კრისტალური სტრუქტურის 
ჩამოყალიბებას (რაც დასტურდება რენტგენო–ფაზური ანალიზითა  და ტრანსმისიული ელეექტრონული 
მიკროსკოპიით), არამედ ასევე სინთეზის ტემპერატურის შემცირებას. მაგალითად, გლიცინის 
გამოყენებისას ნანონაწილაკთა თხევადი ფაზიდან მიკროტალღური სინთეზისთვის საჭირო იყო 5–6 
საათიანი თერმული დამუშავება 790-810°C ტემპერატურაზე, მაშინ როცა იგივე მასალის მისაღებად 
საკმარისი იყო 4 საათიანი დამუშავება მიკროტალღურ რეაქტორში 670–690°C–ზე.

გარდა აღნიშნულისა, სტატიაში შესწავლილი იყო სინთეზირებული ნანონაწილაკების ტოქსიკურობა 
და მათი ზეგავლენა ვირთაგვების ქცევით პარამეტრებზე, რის საფუძველზეც გაკეთდა დასკვნა 
სინთეზირებულ ნანომასალათა სავარაუდო დაბალ ტოქსიკურობაზე.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1

2

3

გ. ჯაყელი

მ. სექანია 

ა. შენგელაია

“Spin-Orbital Frustration in Mott 
Insulators”, 

"Braiding errors in interacting 
Majorana wires"

Surprisingly similar response of
superconductivity and stripe order 
to

International School and Workshop 
“Low-dimensional emergent 

phenomena in correlated systems 
and topological quantum matter”  

Tbilisi, Georgia 01-10.06.19 

ივნისი 2019, თბილისი
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4

5

6

7

ა. შენგელაია

ლია ჭელიძე 

გია ჯაფარიძე
ლია ჭელიძე
რეზო შანიძე

გია ჯაფარიძე
ლია ჭელიძე

in-plane impurities in cuprates

Unexpected Magnetism in 
Semiconducting
Transition Metal Dichalcogenides

ბირთვული კატასტროფები 
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ - 

მზადყოფნა და პასუხი

საქართველოს ფარგლებს გარეთ 
მასშტაბურ ბირთვულ 

ინციდენტებზე მზადყოფნისა და 
სწრაფი რეაგირების სისტემის 

საჭიროებების შეფასება

ბირთული  ენერგეტიკის 
ობიექტები საქართველოს 
სამეზობლოში და ქვეყნის 
რადიაციული უსაფრთხოების 
პრობლემები“

სექტემბერი 2019, თბილისი

ბათუმის 4-ე საზაფხულო 
უნივერსიტეტი 2019 
საერთაშორისო უსაფრთხოება და 
ბირთვული გაუვრცელებლობა: 
ეროვნული, რეგიონული და 
საერთაშორისო გამოწვევები და 
შესაძლებლობები
ბათუმი, 10-11 სექტმბერი 2019

სემინარი ბირთვული და 
რადიაციული 
გაუვრცელებლობის 
საგანმანათლებლო ქსელი 
საქართველოში, 
11 თებერვალი 2019

საქართველოს სტრატეგიისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობების 
კვლევის ფონდი – რონდელის 
ფონდი,
16 მაისი, 2019 წელი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 გ. ჯაფარიძე “Spin S=1/2 Heisemberg chain with 

alternating Dzyaloshinskii-Moriya 
interaction”

International School and Workshop 
“Modern Advances in Quantum 

Informatics and Quantum 
Information Technologies” 

Samarkand, Uzbekistan. 09-18.09.19

2
ა. შენგელაია Superconductivity in Oxides 

generated by Percolating
Electron- or Hole-Bipolarons

ივნისი 2019, ისკია, იტალია

3 Ts.Gavasheli, T.Gegechkori, 
G.Mamniashvili, D.Gventsadze, 
L.Rukhadze

Technology for fabrication of 
polymer magnetic nanocomposites 
possessing good conductivity, self-
healing and adhesion properties

EMN Rome Meeting on Carbon 
Nanostructures, May 13-17 2019, 

Rome, Italy



34

   4

   5

6

J.G.Chigvinadze, S.M.Ashimov, 
G.I.Mamniashvili, G.J.Donadze, 
J.V.Acrivos, D.D.Gulamova

T.Gavasheli, G.Mamniashvili, 
M.Nadareishvili, T.Zedginidze, 

T. Chelidze,  T. Matcharashvili, 
V. Abashidze, N. Dovgal, 

E. Mepharidze,  L. Chelidze

Superconducting precursor at 
temperatures above 200 K in 
bismuth cuprates fabricated by melt 
quenching in a solar furnace

Electroless technology for 
production of cobalt magnetic and 
photocatalytic nanopowders and 
nanowires

Nonlinear Dynamics of seismicity 
and fault zone strain around large 
dam: the case of Enguri 2 dam, 
Caucasus.

EMN Rome Meeting on Carbon 
Nanostructures, May 13-17 2019, 

Rome, Italy

TechConnect World Innovation 
Conference & Expo, June 17-19, 

2019, Boston, Massachusetts, USA.

2nd International Electronic 
Conference on Geosciences,

 Session Statistical Seismology

04 June 2019 

7 გ.დონაძე
Superconducting precursor above 
200K in bismuth cuprates fabricated 
by melt quenching in a solar furnace

13-17 მაისი, 2019 წ.
რომი, იტალია

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

შესწავლილია ზეგამტარი პრეკურსორის Tc კრიტიკული ტემპერატურის გაზრდის შესაძლებლობა 
ბისმუტის კუპრატების ნიმუშებში, რომლებიც დამზადებულია მზის ტექნოლოგიის გამოყენებით და 
შესწავლილია ბრუნვითი რხევების მაგნიტომექანიკური მეთოდით.

დაბალსიხშირული (0.1 ჰც) ბრუნვითი რხევების მეთოდით მრავალფაზიანი მაღალტემპერატურული 
კუპრატული ზეგამტარების Bi1,7Pb0,3Sr2Ca (n-1) CunOy (n = 2-30) კვლევისას დაიმზირება მილევადობის 
ფართო პიკი (ΔT ≈ 100 К) მაქსიმუმით Т≈200 К-ზე. ეს პიკი განსაკუთრებით გამოკვეთილია ექსპერიმენტებში 
ველში გაცივების (FC), ე.ი. ნიმუშის მკვეთრი გაცივებისას გარე მაგნიტურ ველში Т<Тс ტემპერატურაზე 
შემდგომი ნელი გათბობით ოთახის ტემპერატურამდე, მოდებული ველის უცვლელობისას. მილევადობის 
პიკის სიმაღლე დამოკიდებული იყო ნიმუშების წინასწარ ორიენტაციაზე (გაცივებამდე) θ გაზომილ მუდმივ 
მაგნიტურ ველში Н. ერთის მხრივ კარგადაა ცნობილი, რომ ერთფაზიან ნიმუშებში (FC) პროცედურის და 
შემდგომი ნელი გათბობისას კრიტიკული ტემპერატურის მახლობლობაში, მილევადობის პიკი 
დაკავშირებულია აბრიკოსოვის გრიგალური სტრუქტურის „დნობასთან“  და მის გაქრობასთან, როცა Т > Тс. 
ამავე დროს ბისმუტის სისტემის მრავალფაზიანი მაღალტემპერატურული ზეგამტარი ნიმუშების 
უმეტესობაში, რომლებიც სინთეზირებულნი არიან მზის ენერგიით და ნადნობის ზესწრაფი გაცივებით, 
დაიმზირება მილევადობის პიკი მაქსიმუმით Т≈200 К-ზე.

სინთეზის პირობებიდან გამომდინარე მილევადობის პიკი შეიძლება იყოს ორმაგი და შეიძლება 
გაწელილი იყოს უფრო ფართო ტემპერატურულ ინტერვალში, ვიდრე ძირითადი ზეგამტარი ფაზის Тс. ჩვენ 
ვვარაუდობთ, რომ ეს დაკავშირებულია ჩაყინული მაგნიტური ნაკადების არსებობასთან (FC-ს შემდეგ) 
ზეგამტარის წერტილოვან არეებში, რომლებიც თანდათანობით (ტემპერატურის მატებასთან ერთად) 
გადადიან ნორმალურ მდგომარეობაში და ათავისუფლებენ დამაგრებულ გრიგალურ ძაფებს. ეს ფაქტი 
შეიძლება იყოს მიზეზი დამზერილი დისიპაციური პროცესებისა, ასევე Т ≥240 К-ზე ზეგამტარობის 
არსებობის დადასტურება.
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი

https://sciforum.net/conference/IECG2019
https://sciforum.net/conference/IECG2019
https://sciforum.net/conference/IECG2019#sections
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8 დ.ჯიშიაშვილი Growth of indium digermanate 
nanowires for gas sensor 

applications 

World Interdisciplinary Earth 
Science Symposium.

9-13 September, Prague, Czech 
Republic.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

მოხსენებაში მოყვანილია პიროლიზური გზით გერმანიუმისა და ინდიუმის წყაროებიდან 
სინთეზირებულ ინდიუმის დიგერმანატის – In2Ge2O7 ნანომავთულთა მიღების, მათი თვისებების კვლევისა 
და მათ საფუძველზე დამზადებული აირის, კერძოდ ამიაკის სენსორის პარამეტრები. ნაჩვენებია, რომ 
ინდიუმის დიგერმანატის ნანომავთულები მიიღება მხოლოდ ვიწრო ტემპერატურულ უბანში 400-420°C–ზე. 
უფრო დაბალ ტემპერატურაზე მიიღება ინდიუმის ოქსიდისა და გერმანიუმის ნანომავთულთა ცალკე 
ფაზები.

სინთეზირებულ ნანომავთულთა საფუძველზე დამზადდა აირის სენსორი, რომელიც შეიქმნა 
ნანომავთულთა არის დატანით მინაზე დაფენილ, 5 მკმ მანძილებით დაშორებულ  ოქროს ხაზოვან 
ელექტროდებს შორის. 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ შექმნილი სენსორი გრძნობს მილიონ ჰაერის მოლეკულაში შერეულ ერთ 
ამიაკის მოლეკულას და მისი დეტექტირების ზღვარია ამიაკისთვის 1 ppm. რეაგირებისა და აღდგენის 
დროები შესაბამისად 15 და 9 წამს შეადგენდა. დამზადებული სენსორის სამუშაო პარამეტრები შეესაბამება 
ლიტერატურაში აღწერილ საუკეთესო ამიაკის ნანომავთულებიანი სენსორის პარამეტრებს. 

 დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 
აქტივობაც.

3. მომხსენებები და ლექციები :

ალექსანდრე ნერსესიანი

21.01- 05.03. 2019 პერიოდის განმავლობაში აბდუს სალამის სახელობის ტრიესტის 
თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრის (ICTP) სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს 
წაუკითხა 12 ლექციანი კურსი თემაზე "ფაზური გადასვლები და კრიტიკული მოვლენები".  

მიხეილ სექანია სემინარები

1. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
"Chiral Scrambling"   21.01.2019, 
2. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
"Matrix Product States; Density-Matrix Renormalization Group Perspective"
01.07.2019.
ლექცია:.   Introduction to Matrix Product States, Density-Matrix Renormalization Group Perspective"  
10.06.2019 Lecture School and Workshop “Low-dimensional emergent phenomena in correlated systems and 
topological quantum matter”  Tbilisi, Georgia

გიორგი ჯაყელი

სემინარები:
1. “Multipolar and Dimer Glass States in Double Perovskites",
Condensed Matter Seminar, Feb 28 (2019), Collége de France, Paris, France.
2. “Magnetic order and excitations in Spin-Orbit coupled Mott Insulators”
IBS Colloquium, Apr. 9 (2019), POSTECH, Pohang, Korea.
3.  “Spin-Orbital Frustration in Mott Insulators”, 
 Lecture Course, Apr. 15-19 (2019), POSTECH, Pohang, Korea.
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გიორგი ჯაფარიძე

სემინარები: 

1. 06.10.2019. Madrid Institute of Material Research 
“Magnetic phase diagram of a two-leg ladder in the presence of modulated along legs alternating 
Dzyaloshinskii-Moriya interaction”
„სპინი  S=1/2  კიბის სტრუქტურის მქონე ორჯაჭვიანი სისტემის მაგნიტური ფაზური დიაგრამა 
ინტრაჯაჭვული ალტერნირებული ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმე-დების შემთხვევაში“     
2. 06.11.2019 Institute of Physics of the Chinese Academy of Sciences
3. 08.11.2019 Beijing Center for Computational Research
“Low Dimensional Magnetic systems with spatially modulated Dzyaloshinskii-Moriya interaction”
“დაბალგანზომილებიანი მაგნიტური სისტემები სივრცეში მოდულირებული ალტერნირებული 
ძიალოშინსკი-მორიას ურთიერთქმედებით”

●     ●     ●     

2.    ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება   
 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის 
ავტორები

ჟურნალი, ტომი, 
გვერდი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

1 J.L. Chkareuli Nucl.Phys. B941 
(2019) 425-457

10.1016/j.nuclphysb.2019.02.009

2 M. Gogberashvili 
B. Modrekiladze,

Eur. Phys. J., C 79, 
643 (2019)

10.1140/epjc/s1052-019-7177-6

3 M. Gogberashvili 
A. Gurchumelia 

J. Geom. Phys., 144, 
308 (2019)

10.1016/j.geomphys.2019.06.015

4 R.Beradze 
M. Gogberashvili, 

MNRAS, 487, 650 
(2019)

10.1093/mnras/stz1295

5 R. Beradze 
M. Gogberashvili, 

Physics, 1, 67 (2019) 10.3390/physics1010007

6 M. Alexeev, E. 
Tskhadadze et al, 

JINST 14 (2019) 
no.08, P08018

10.1088/1748-0221/14/08/P08018

7 G. Bencivenni, E. 
Tskhadadze et al, 

JINST 14 (2019) 
no.05, P05014

10.1088/1748-0221/14/05/P05014

8 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA

JHEP 1709 (2017) 084 10.1007/JHEP08(2019)121

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2019.02.009
https://doi.org/10.1007/JHEP08(2019)121
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(Atlas Collaboration)
9 A.GONGADZE  

J. JEJELAVA
(Atlas Collaboration)

Phys.Lett. B798 
(2019) 134913

10.1016/j.physletb.2019.134913

10 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas Collaboration)

 Eur.Phys.J. C79 
(2019) no.10, 836

10.1140/epjc/s10052-019-7335-x

11 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas Collaboration)

JHEP 1909 (2019) 091 10.1007/JHEP09(2019)091

12 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas Collaboration)

Eur.Phys.J. C79 
(2019) no.6, 535

10.1140/epjc/s10052-019-7027-6

13

დანარჩენი 132 
სტატია ATLAS-
კოლაბორაციასთან 
ერთად შეიძლება 

ინახოს 
საერთაშორისო 
მაღალი ენერგიების 
საიტზე:               

http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+go
ngadze+and+jejelava+and+date+2019

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 YS2016-81

(გრანტი ახალგაზდა 
მეცნიერთათვის)

ზურაბ კეპულაძე /

ავტორი-შემსრულბელი

ჯუანშერ ჩქარეული /

სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი

არჩილ კობახიძე / 
კონსულტანტი

მაღალგანზომილებიანი სივრცე- 
დროის სიმეტრიების სპონტანური და
რღვევა როგორცელემენტალურ ნაწი
ლაკთა წარმოშობილი ყალიბური თეო
რიების ბუნებრივი წყარო

2017-2019

2 DI-18-335 ზურაბ ბერეჟიანი 
(ხელმძღვანელი)

მერაბ გოგბერაშვილი 
(თანახელმძღვანელი)

ფარული მატერიის შესწავლის ახალი 
თეორიული მეთოდები

2018-2021

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 
ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 
ხელმძღვანელის მითითებით):

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება    

ხელმძღვანელი:   მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  ჯუანშერ ჩქარეული

განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: 
უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები:  ილია გოგოლაძე, მერაბ გოგბერაშვილი, ჯუანშერ 

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.134913
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7335-x
https://doi.org/10.1007/JHEP09(2019)091
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7027-6
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and+date+2019
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and+date+2019
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ჯეჯელავა, ზურაბ კეპულაძე, თენგიზ ბარნაველი, ედიშერ ცხადაძე, მანანა სვანიძე, იური 
ვერბეცკი, ლალი რურუა 
მეცნიერ თანამშრომლები: ალექსი ღონღაძე, ნელი ერისთავი, აბესალომ იაშვილი

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
1.1

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 
და დამთავრების 

წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი 

(თითოეულის 
როლის მითითებით)

1 სივრცე-დროის სიმეტრიები 
ელემენტარულ ნაწილაკთა 
ფიზიკასა და კოსმოლოგიაში: ახალი 
ასპექტები და გამოყენებები. 
გრავიტაციისა და 
სუპერგრავიტაციის 
ალტერნატიული მოდელები)

ფიზიკა,
მაღალი ენერგიების ფიზიკა, 
თეორიული ფიზიკა 

2014-2020 ჯუანშერ ჩქარეულ / 
ხემძღვანელი

ილია გოგოლაძე, 
მერაბ 
გოგბერაშვილი, 
ჯუანშერ ჯეჯელავა, 
ზურაბ კეპულაძე / 
შემსრულებლები

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

შემოთავაზებული პროგრამა დაკავშირებულია სივრცე-დროის სიმეტრიების სხვადასხვა 
ასპექტების შესწავლასთან, რომლებიც თამაშობენ სერიოზულ როლს ნაწილაკთა ფიზიკასა და 
კოსმოლოგიაში მაღალ და ზემაღალ ენერგიებზე. პროგრამა შეიცავს ისეთ მნიშვნელოვან 
საკითხებს როგორიცაა რელატივისტური ინვარიანტობა და წარმოშობილი ყალიბური და 
გრავიტაციის თეორიები და მათი განზოგადოება სუპერსიმეტრიული თეორიებისათვის და 
სუპერგრავიტაციისათვის; მასშტაბური ინვარიანტობა და მისი გამოყენება სტანდარულ 
მოდელსა და კოსმოლოგიაში; სუპერსიმეტრია და სივრცე-დროის დამატებითი განზომილებები 
რეალისტური მოდელების ასაგებად კვარკებისა და ლეპტონების უნიფიცირებული 
თეორიებისათვის; გრავიტაციის თერმოდინამიკური მოდელი და რელატივისტური 
ინვარიანტობა როგორც ეფექტური სიმეტრია და სხვა. მოსალოდნელი შედეგები 
მნიშვნელოვნად გააღრმავებენ ჩვენს ცოდნას ნაწილაკთა ფიზიკისა და გრავიტაციის სხავდასხვა 
მხარის და ამ თეორიების კოსმოლოგიურ და ასტროფიზიკურ გამოვლენის შესახებ.

2019 წლის ეტაპის შედეგები: 

1. აგებულია კვარკებისა და ლეპტონების კომპოზიტური მოდელი რომლის ფარგლებში 
მიღებული და შესწავლილია SU(8)  დიდი გართიანება 
2. გამოკვლეულია რელატივისტური სიმეტრიის სინათლისებური დარღვვევა და 
ჩამოყალიბებულია ამ დარღვევის ძირითადი შედეგები
3.  განხილულია გრავიტაციული ფიზიკის რჩეული საკითხები, როგორიცაა სფერული სითხის  
გრავიტაციული ველი, გრავიტაციული ტალღები სარკისებურ სამყაროდან და სხვა 

2 ახალი  ფიზიკის ძიება  
საერთაშორისო თანამშომლობის 
ფარგლებში LHC ამაჩქარებელზე  

ფიზიკა,
მაღალი ენერგიების ფიზიკა

   2014-2020 ედიშერ ცხადაძე / 
ხელმძღვანელი

ალექსი ღონღაძე,
ჯუანშერ ჯეჯელავა,
ლალი რურუა /
შემსრულებლები
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ახალი  ფიზიკის ძიება  საერთაშორისო თანამშომლობის ფარგლებში LHC ამაჩქარებელზე  CERN-
ში (ჟენევა) შეიცავს ორ ძირითად მიმართულებას, როგორიცაა ახალი ნაწილაკების აღმოჩენა და 
მათი თვისებების შესწავლა, და ამასთან ერთად ახალი დანადგარების აგებას ექსპერიმენტული 
კვლევების დახვეწის მიზნით

2019 წლის ეტაპის შედეგები: 

ATLAS-ის  CMS-ის კოლაბორაციის ფარგლებში გრძელდებოდა მუშაობა  დაკავშირებული 
სუპერსიმეტრიული ნაწილაკების ძიებასთან, ადრონული ჯეტების ფრაგმენტაციასთან, ჰიგსის 
ბოზონის და მძიმე კვარკების თვისებების შესწავლასთან, რაც ასახულია გამოქვეყნებულ 
სამეცნიერო სტატიებში

3 მაღალი და ზემაღალი ენერგიების 
პირველადი კოსმოსური გამოსხივების 
თავისებურებათა შესწავლა ფართე 
ატმოსფერული ღვარების მეთოდიკის 
გამოყენებით 

ფიზიკა,
მაღალი ენერგიების ფიზიკა,
კოსმოსური სხივების ფიზიკა

2014-2020

თენგიზ ბარნაველი 
/
ხელმძღვანელი

ნელი ერისთავი /
შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

კვლევის საგანს წარმოადგენს მაღალი და ზემაღალი ენერგიის პირველადი კოსმოსური 
გამოსხივება – მისი სპექტრი და სპექტრის თავისებურებები, მისი ძირითადი კომპონენტების – 
ბირთვების, ადრონებისა და გამა ქვანტების – მახასიათებლები და ვარსვლავთაშორისი 
სივრცის ნივთიერებასთან ურთიერთქმედება, ზემაღალი ენერგიის კომპონენტების ურთიერთ 
კორელაციები დროსა და სივრცეში, გამოსხივების წყაროები. მოსალოდნელი შედეგები შეეხება 
თანამედროვე კოსმოლოგიისა და მაღალი ენერგიის ფიზიკის პრობლემებს. 
კვლევის მეთოდიკა დაფუძნებულია კოსმოსური გამოსხივების მიერ ატმოსფეროში 
გენერირებულ ბირთვულ– ელექტრომაგნიტურ კასკადების, ე.წ. ფართე ატმოსფერული 
ღვარების შესწავლაზე – ეს არის ერთადერთი საშუალება ზემოხსენებული უზარმაზარი 
ენერგიების არეში შესაღწევად. მოსალოდნელი შედეგები შეეხება თანამედროვე კოსმოლოგიისა 
და მაღალი ენერგიის ფიზიკის პრობლემებს.

2019 წლის ეტაპის შედეგები: 

გრძელდებოდა მუშაობა ორი ძირითადი მიმართულებით -
1. კოსმოსური გამოსხივების კორელაციური ანალიზი 
2. კოსმოსური გამოსხივების სპექტრებისა და სხვა ექსპერიმენტული დამოკიდებულებების 
თავისებურებათა ანალიზი.

4 პირველადი კოსმოსური სხივების 
მიერ ინიცირებული ფართე 
ატმოსფერული ღვარების სივრცე-
დროითი კორელაციების შესწავლა 
შორ მანძილებზე განლაგებული 
მცირე სადგურების ქსელის 
საშუალებით

ფიზიკა,
მაღალი ენერგიების ფიზიკა,
კოსმოსური სხივების ფიზიკა

2014-2020 მანანა სვანიძე / 
ხელმძღვანელი)

იური ვერბეცკი, 
აბესალომ იაშვილი, 
ლევან კაკაბაძე, 
ედიშერ ცხადაძე /
შემსრულებლები
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ექსპერიმენტი კოსმოსური სხივების ფიზიკაში, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს 
GELATICA (Georgian Large-area Angle and Time Coincidence Array) სახელწოდებით, ავითარებს 
მცირე სადგურების ქსელს, როგორც თბილისის, ასევე საქართველოს მასშტაბით. პროექტის 
კვლევის მიზანია პირველადი კოსმოსური სხივების მიერ წარმოქმნილი ფართე ატმოსფერული 
ღვარების (ფაღ) სივრცე-დროითი კორელაციების შესწავლა. 

2019 წლის ეტაპის შედეგები: 

დღეისათვის პროექტის ფარგლებში ფუნქციონირებს 4 სადგური (3 თბილისში, 1 თელავში) 
რომელიც მონიტორინგის რეჟიმში ახდენს ფაღ-ების რეგისტრირებას და მათი ენერგიის ქვედა 
ზღვარის შეფასებას. თელავის უნივერსიტეტის მონაცემეზე დაყრდნობით გაკეთდა ფაღ-ების 
კუთხური განაწილების შეფასება.  

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები 

2.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

    

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

            

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით)

1

მაღალგანზომილებიანი სივრცე-
დროის სიმეტრიების  
სპონტანური დარღვევა როგორც 
ელემენტალურ ნაწილაკთა  
წარმოშობილი ყალიბური თეორი
ების ბუნებრივი წყარო

ფიზიკა, თეორიული ფიზიკა
YS2016-81,  (გრანტი ახალგაზდა 
მეცნიერთათვის)

          2017-2019

ზურაბ კეპულაძე /
ავტორი-შემსრულბელი

ჯუანშერ ჩქარეული /
სამეცნიერო ხელმძღვანელი

არჩილ კობახიძე / 
კონსულტანტი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

რელატივისტური სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა წარმოადგენს წარმოშობილი ვექტორული თუ 
ტენზორული ველების წყაროს. როგორ მიმდინარეობს ლორენც სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა 
დამატებით განზომილებიან სივრცე-დროში, როგორ გამოიყურება ეს სურათი მთლიან სივრცეში და 
როგორ გამოჩნდება ის ოთხ განზომილებიანი სივრცის თვალსაზრისით, ან რა სიახლეებს გვთავაზობს 
ამ  განხილვაში დამატებითი განზომილებების ჩართვა - წარმოადგენს ამ პროექტით დაგეგმილი 
კვლევების მიზანს. 

2019 წლის ეტაპის შედეგები: 

       გამოკვლეულია რელატივისტური სიმეტრიის სინათლისებური დარღვვევა და 
ჩამოყალიბებულია ამ დარღვევის ძირითადი შედეგები
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2

ფარული მატერიის შესწავლის 
ახალი თეორიული მეთოდები

ფიზიკა, თეორიული ფიზიკა
DI-18-335

          2018-2021

ზურაბ ბერეჟიანი (ხელმძღვანელი)

მერაბ გოგბერაშვილი 
(თანახელმძღვანელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სხვადასხვა ასტროფიზიკური დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ ჩვენი სამყაროს ენერგეტიკული ბიუჯეტის 
დაახლოებით 25 % წარმოდგენილია ჯერ-ჯერობით უცნობი ბუნების მქონე ფარული მატერიის სახით. 
შემოთავაზებული პროექტი მდებარეობს ნაწილაკების ფიზიკის, ასტროფიზიკის და კოსმოლოგიის 
გადაკვეთაზე და ეხება სპეციფიკური ფარული მატერიის კანდიდატების შესწავლას. დაგეგმილია კვლევები 
სამი ძირითადი მიმართულებით.

2019 წლის ეტაპის შედეგები: 
ფარული მატერიის ფენომენოლოგიური და კოსმოლოგიური გამოვლინებების შესწავლა

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები
№ ავტორი/

ავტორები
ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება 
და  
ნომერი/ტომ
ი

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 
ISSN

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობ
ა

გვერდე
ბის 
რაოდენ
ობა

1 J.L. Chkareuli Nucl.Phys. 
B941 (2019) 
425-457

The SU(8) GUT with composite 
quarks and leptons 

10.1016/j.nuclphysb.2019.02.009

Amsterdam,
Elsevier

32

2 M. Gogberashvili 
B. Modrekiladze,

Eur. Phys. J., 
C 79, 643 
(2019)

Gravitational Field of a Spherical 
Perfect Fluid

10.1140/epjc/s1052-019-7177-6

Berlin,
Springer

12

3 M.Gogberashvili 
A. Gurchumelia 

J. Geom. 
Phys., 144, 
308 (2019)

Geometry of Non-Compact G(2)

10.1016/j.geomphys.2019.06.015

Amsterdam,
Elsevier

8

4 R.Beradze 
M.Gogberashvili, 

MNRAS, 487, 
650 (2019)

LIGO Signals from the Mirror 
World
10.1093/mnras/stz1295

London
RAS

6

5 R. Beradze 
M.Gogberashvili
, 

Physics, 1, 67 
(2019)

Gravitational Waves from Mirror 
World

10.3390/physics1010007

London
IOP

11

6 M. Alexeev, E. 
Tskhadadze et 
al, 

JINST 14 
(2019) no.08, 
P08018

Triple GEM performance in 
magnetic field 

London
IOP

16

http://inspirehep.net/record/1716204
http://inspirehep.net/record/1716204
https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2019.02.009
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10.1088/1748-0221/14/08/P08018
7 G. Bencivenni, 

E. Tskhadadze et 
al, 

JINST 14 
(2019) no.05, 
P05014

The μμ-RWELL layouts for high 
particle rate

10.1088/1748-0221/14/05/P05014

London
IOP

17

8 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas 
Collaboration)

JHEP 1709 
(2017) 084 

Search for supersymmetry in final 
states with two same-sign or three 
leptons and jets     using 36 
fb−1−1 of s√=13s=13 TeV pppp colli
sion data with the ATLAS detector

10.1007/JHEP08(2019)121

Berlin,
Springer

8

9 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas 
Collaboration)

Phys.Lett. 
B798 (2019) 
134913

Evidence for the production of 
three massive vector bosons with 
the ATLAS detector

10.1016/j.physletb.2019.134913

Amsterdam,
Elsevier

13

10 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas 
Collaboration)

 Eur.Phys.J. 
C79 (2019) 
no.10, 836

Identification of boosted Higgs 
bosons decaying into bb-quark pairs 
with the ATLAS detector at 13 TeV

10.1140/epjc/s10052-019-7335-x

Berlin,
Springer

20

11 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas 
Collaboration)

JHEP 1909 
(2019) 091

Search for diboson resonances in 
hadronic final states in pp collisions 
with the ATLAS detector

10.1007/JHEP09(2019)091

Berlin,
Springer

18

12 A.GONGADZE  
J. JEJELAVA
(Atlas 
Collaboration)

Eur.Phys.J. 
C79 (2019) 
no.6, 535

Measurement of W±Z production 
cross sections and gauge boson 
polarisation in pp collisions 
at √s=13 TeV with the ATLAS 
detector

10.1140/epjc/s10052-019-7027-6

Berlin,
Springer

16

13 დანარჩენი 13 
სტატია ATLAS-
კოლობორაციას
თან ერთად 
შეიძლება 

ინახოს 
საერთაშორის
ო მაღალი 
ენერგიების 
საიტზე:              

http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=
en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and
+date+2019

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1/ სტატიაში [1]  აგებულია კვარკებისა და ლეპტონების კომპოზიტური მოდელი რომლის ფარგლებში 
მიღებული და შესწავლილია SU(8)  დიდი გართიანება
 
2/ სტატიებში [2-5] განხილულია გრავიტაციული ფიზიკის რჩეული საკითხები, როგორიცაა სფერული 
სითხის  გრავიტაციული ველი, გრავიტაციული ტალღები სარკისებურ სამყაროდან და სხვა 

3/ სტატიებში [6,7] აღწერილა დანადგარები 2- და 3-ნაწილაკოვანი პროცესების შესასწავლად

4/ სტატიებში [8-12] და [13-132] განხილულია ახალი ფიზიკის ძიების ასპექტები  LHC-ამაჩქარებელზე 
ცერნ-ში (ჟენევა) ATLAS-კოლაბორაციის ფარგლებში.

http://inspirehep.net/record/1604276
http://inspirehep.net/record/1604276
http://inspirehep.net/record/1604276
http://inspirehep.net/record/1604276
http://inspirehep.net/record/1604276
https://doi.org/10.1007/JHEP08(2019)121
http://inspirehep.net/record/1763625
http://inspirehep.net/record/1763625
http://inspirehep.net/record/1763625
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.134913
http://inspirehep.net/record/1741421
http://inspirehep.net/record/1741421
http://inspirehep.net/record/1741421
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7335-x
http://inspirehep.net/record/1740685
http://inspirehep.net/record/1740685
http://inspirehep.net/record/1740685
https://doi.org/10.1007/JHEP09(2019)091
http://inspirehep.net/record/1720438
http://inspirehep.net/record/1720438
http://inspirehep.net/record/1720438
http://inspirehep.net/record/1720438
http://inspirehep.net/record/1720438
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7027-6
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and+date+2019
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and+date+2019
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and+date+2019
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3. პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 Ch.Rozina, L.N.Tsintsadze, 
N.L.Tsintsadze

Phys. Scr. 94, 105601 (2019) 10.1088

2 Z.Ehsan, N.L.Tsintsadze, 
R.Fedele, Q.Haque, H.A.Shah

Contrib. Plasma Phys. 59(9), 1 (2019) 10.1002/ctpp.201800132

3 G.M.Peradze, N.L.Tsintsadze Low Temp. Phys./ Fizika Nizk. Temp. 
45 (1), 117 (2019)

doi.org/10.1063/1.5082319

4 L.N.Tsintsadze, Ch.Rozina, 
N.L.Tsintsadze

Phys. Plasmas 26, 122103 (2019) 10.1063/1.5126479

5 Goshadze, R.M., Berezhiani V.I. 
Osmanov, Z.

Physics Letters A,383(10), 1027-1030 
(2019).

doi.org/10.1016/j.physleta.2018.12.0
30

6 Bakhtaze G.G., Berezhiani V.I., 
Osmanov Z.

International Journal of Modern 
Physics D, 28(11), id. 1950141 (2019)

doi.org/10.1142/S0218271817501358

7 Z. Osmanov, V.I. Berezhiani Journal of the British Interplanetary 
Society. 72, 254 - 258(2019)

arXiv: arXiv:1909.08851

8 N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, 
V.I. Berezhiani.

Astrophys. Space Sci. 264, 148 (2019). DOI: 10.1007/s10509-019-3596-y

9

E. Arshilava, M. Gogilashvili, V. 
Loladze, I. Jokhadze, B. 
Modrekiladze, N.L Shatashvili, 
A.G. Tevzadze. 

Journal of High Energy Astrophysics 
(JHEAP), 23, 6–13 (2019). 

DOI: 10.1016/j.jheap.2019.06.001

10

Irma Tikanadze, Manoni 
Kurtanidze, Marina Rukhadze, 
Ketevan Nanobashvili, Polina 
Toidze,  George Bezarashvili 
and Ketevan Sigua.

Journal of Surfactants and Detergents, 
2019, accepted for publication. First 
Published:  25 December 2019

Structure of Mixed Reverse 
Microemulsions Based on Sodium 
Bis (2‐Ethylhexyl) Sulfosuccinate 
and Sodium Cholate

First Published:  25 December 2019

11 M.Varavin, A.Varavin, 
D.Naidenkova, J.Zajac, F.Zacek, 
S.Nanobashvili, R.Panek, 
V.Weinzettl, P.Bilkova, 

Fusion Engineering and Design, 
V.146, Part B, Pages 1858-1862, 
September 2019

    10.1016/j.fusengdes.2019.03.051

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ka&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://doi.org/10.1063/1.5082319&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgmlCkSWEqtGYNA8pbkBW5RNctuwQ
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.12.030
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.12.030
https://doi.org/10.1142/S0218271817501358
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019arXiv190908851O/arxiv:1909.08851
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019Ap&SS.364..148S/doi:10.1007/s10509-019-3596-y
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019JHEAp..23....6A/doi:10.1016/j.jheap.2019.06.001
https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsde.12381
https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsde.12381
https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsde.12381
https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsde.12381
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09203796
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09203796/146/part/PB
https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2019.03.051
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K.Kovarik, F.Jaulmes, M.Farnik, 
M.Imrisek, O.Bogar

12

N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, 
V.I. Berezhiani.

8 pages of two-column text, accepted 
for publication to Physics of Plasmas 
(2019)

arXiv:1912.13197 [physics.plasm-ph]

13 L.N.Tsintsadze, N.L.Tsintsadze General Physics. arXiv:1904.04642v1 arXiv:physics.gen-ph/1904.04642

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

1 L.N.Tsintsadze, N.L.Tsintsadze arXiv:physics.gen-ph/1904.04642

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეც
ნიერო ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკ
აციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 
განხორციელები
ს პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური

პროექტის 
განხორციე
ლების 
პერიოდი 

1 FR17_391

1 -საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები

1.3 ფიზიკის 
მეცნიერებები - სითხე 

ნანა შათაშვილი - პროექტის 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი

ვაჟა ბერეჟიანი - პროექტის 
კოორდინატორი

სტრუქტურების 
ფორმირება და დიდ-
მასშტაბიანი ველების 
გენერაცია გამოწვეული 
მაგნიტო-სითხური 
ბმებით ასტროფიზიკურ 

19/12/2017 – 
18/12/2020

https://arxiv.org/abs/1912.13197
https://arxiv.org/abs/1904.04642v1
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აირებისა და პლაზმის 
ფიზიკა

 1.3 ფიზიკის 
მეცნიერებები - სითხე 
აირებისა და პლაზმის 
ფიზიკა

ლუკა პონიატოვსკი - პროექტის 
ძირითადი პერსონალი 
(ახალგაზრდა მეცნიერი)

ირაკლი ჯოხაძე - პროექტის 
ძირითადი პერსონალი 
(ახალგაზრდა მეცნიერი)

პლაზმებსა და 
სითხეებში

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტი შედგება 3 ძირითადი ამოცანისაგან, რომლებზეც კვლევისას მიღწეულია შემდეგი:

1. დიდმასშტაბიანი ველების / სტრუქტურების ფორმირება მაგნიტო-სითხური ბმებით ასტროფიზიკურ 
გარემოებში.: 
1.1 განხორციელდა კვლევები მაგნიტო-სითხური ბმებით დიდმასშტაბიანი სიჩქარის ველისა და მაგნიტური 
ველის გენერაციისათვის პირობების საპოვნელად.
1.2 განხორციელდა ასტროფიზიკურ ობიექტებში მაგნიტო-სითხური ბმებით დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარის 
ველისა და მაგნიტური ველის გენერაციისათვის ამონახსნების აგება. 
1.3. განხორციელდა საჩვენებლი მაგალითების აგება მაგნიტო-სითხური ბმებით დიდმასშტაბიანი სიჩქარის 
ველისა და მაგნიტური ველის გენერაციისათვის სხვადასხვა ასტროფიზიკური ობიექტებისათვის. 

2. დინებით ინდუცირებული გრიგალებისა და ტალღების ბმების მოვლენები მრავალ-კომპონენტიან 
პლაზმებში:

2.1 განხორციელდა ანალიზური მიდგომების განვითარება დინებით ინდუცირებული გრიგალებისა და 
ტალღური ბმების მოვლენებისათვის მრავალმასშტაბიან პლაზმებში; ასევე რელატივისტურ 
მრავალსითხიან პლაზმებში

2.2 მოხერხდა გამოყენება ვარსკვლავთა ატმოსფეროებისათვის და განზოგადდა სხვა ასტროფიზიკური 
გარემოებისათვის.

2.3  განხორციელდა ამონახსნების აგება ვარსკვლავთა ატმოსფეროების სპეციფიური არეებისათვის და 
მოხერხდა საჩვენებელი მაგალითების მოძიება სხვა ასტროფიზიკური გარემოებისათვის.

3. ვარსკვლავთა გარე შრეების და ატმოსფეროების მრავალმასშტაბიანი დინამიკა.
3.1 განხორციელდა 3-განზომილებიანი დინამიური რიცხვითი მოდელის განვითარება ენერგიის 

ტრანსფორმაციის პროცესებისათვის მაგნიტო-სითხური ბმებით დისიპაციურ კუმშვად 
ასტროფიზიკურ წყვილ პლაზმაში; ასევე დისიპაციურ კუმშვად მრავალმასშტაბიან პლაზმებში 
განზოგადოებული სპირალობის სისტამატური გათვალისწინებით.

3.2 განხორციელდა კუმშვადობის, კონვექციის სისტემური გათვალისწინება 3-განზომილებიან კოდში. 
განხორციელდა კოდის სხვადასხვა სქემების შემუშავება.
3.3  ამოცანა შესწავლილ იქნა სხვადასხვა სასაზღვრო პირობების გამოყენებით შერჩეული 
მაგალითებისათვის.

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

პლაზმის ფიზიკა

1 M. Varavin, S. Mizrakhy, P. 
Nesterov, V. Bezborodov, 
J. Zajac, D. Naydenkova, 
F.Jaulmes, M. Imrisek, 
S. Nanobashvili, P. Bilkova, 
O.Bogar, M.Hron, R.Panek,

3rd European Conference on Plasma 
Diagnostics  (ECPD -3rd ,2019) , 
Lisbon, Portugal, 6-9 May 2019  

submitted to Journal of 
Instrumentation, 2019.
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V.Weinzettl, F.Zacek

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 
სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის 
მითითებით):

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
ხელმძღვანელი - აკად.  ნოდარ ცინცაძე

განყოფილების შემადგენლობა: მთ.მეც.თანამშ. (სულ 5)  - ნ.ცინცაძე, ვ.ბერეჟიანი, გ.გელაშვილი,  
ს.ნანობაშვილი,  ნ.შათაშვილი; უფრ.მეც თანამშ. (სულ 7)  - დ.გარუჩავა, ქ.სიგუა,  ვ.კორთხონჯია, 
ი.ნანობაშვილი, დავით ცხაკაია, ლ.ცინცაძე, თ.კალაძე; მეც.თანამშ. - (სულ 1) დ.გელენიძე; 
უფრ.ინჟინერი (სულ 2)  - ო.ბერაია, გ.თავხელიძე; კონსულტანტი - (სულ 1)  - დევი ცხაკაია 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1 2 3 4
1.2.1
1

III-1. პლაზმის დინამიკა-თეორია
ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა

2014-2020
ვაჟა ბერეჟიანი-ხელმძღვანელი
ნოდარ ცინცაძე
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რელატივისტურ პლაზმაში 
რეგულარული სტრუქტურების 
ფორმირების ამოცანის შესწავლა. 

ფიზიკა, პლაზმის ფიზიკა
(I) ლაზერული იმპულსების მიერ 
სტრუქტურების გენერაცია 
კომპლექსურ პლაზმაში და 
ოპტიკურ გარემოში 
(გაგრძელება)

ნანა შათაშვილი
ქეთევან სიგუა

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

(1) ნაპოვნია ფილამენტაციური არამდგრადობა ელექტრომაგნიტური ტალღისა სრულიად 
გადაგვარებულ ქვემკვრივ ელექტრონული პლაზმის დინებაში. ნაჩვენებია, რომ არამდგრადობა 
ვითარდება როგორც სუსტად რელატივისტურ ისე ძლიერად რელატივისტურ გადაგვარებულ 
პლაზმაში ემ ტალღის ნებისმიერად ძლიერი ამპლიტუდისათვის. ასეთი ამოცანის გადაწყვეტა 
მნიშვნელოვანია რენტგენის გამოსხივებისა და გამა-გამოსხივების იმპულსების აღსაწერად 
რომლებიც მოდის სხვადასხვა ასტროფიზიკური ობიექტებიდან. ნაპოვნია ამონახსნები და შედეგები 
ილუსტრირებულია კონკრეტული ობიექტების პარამეტრებისათვის. 

გამოქვეყნდა სტატია ჟურნალში Physics Letters A. 
 Goshadze, R.M., Berezhiani V.I. , Osmanov, Z. On the Filamentation Instability in Degenerate Relativistic Plasmas. 
Physics Letters A,383(10), 1027-1030 (2019).

(2) ნაშრომში შესწავლილია დამუხტული ნაწილაკების რელატივისტური დინამიკა, რომლებიც 
ბრუნავენ წინასწარ განსაზღვრული ტრაექტორიით, დიპოლური მაგნიტური ველის ძალწირების 
ფორმის მიხედვით. კერძოდ, ჩვენ განვიხილავთ გამწევი ძალის როლს, რომელიც გამოწვეულია 
ფოტონური ველით, დამუხტული ნაწილაკების წონასწორული პოზიციების ფორმირებაში. ერთი 
ნაწილაკის მიახლოებაში ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ნაწილაკთა ანსაბლის ყოფაქცევა მდგრადი 
პოზიციის კონტექსტში. როგორც ვაჩვენეთ, ერთიანობაში ისინი ქმნიან ზეაპირებს, სადაც 
ნაწილაკები მდგრად წონასწორულ პოზიციაშია.ამ ნაშრომში გამოვიკვლიეთ მათიფორმები და 
შევისწავლებთ ის პარამეტრები, რომლებზეც ისინი არიან დამოკიდებულნი. ნაპოვნია, რომ 
გარკვეულ პირობებში 2 კონკრეტული ზედაპირია მდგრადი წონასწორული პოზიციებით. 

გამოქვეყნდა სტატია:
Bakhtaze, G.G., Berezhiani V.I., Osmanov, Z. 3D study of centrifugal acceleration in isotropic photon fields. 
International Journal of Modern Physics D, 28(11), id. 1950141 (2019). doi.org/10.1142/S0218271819501414

(3) დისონის მეგასტრუქტურების მიახლოებაში, დაშვებულია რა სუპერ-განვითარებული 
ცივილიზაციის არსებობა და მათი უნარი რგოლის  მაგვარი მეგასტრუქტურის აგებისა თავიანთივე 
მასპინძელი ვარსკვლავის გარშემო, ჩვენ განვიხილეთ ცივი (300 K) და ცხელი (4000K) ასტრო-
ინჟინერიის დამზერადი მახასიათებლები, რათა გვეპასუხა კითხვისათვის: შეუძლია კია 
თანამედროვე აღჭურვილობებს თეორიულად ნაწინასწარმეყტველები კვალის დეტექტირება? 
გამოვიყენეთ რა სპექტრალური გარჩევადობის სიმძლავრე და რადიალური სიჩქარის მეთოდები 
ვაჩვენეთ, რომ რგოლის ოსცილაციის დეტექტირება შესაძლებელია, როგორც მეგასტრუქტურების 
ანომალური ცვალებადობა.

გამოქვეყნდა სტატია ჟურნალში: 
Z. Osmanov, V.I. Berezhiani. Anomalous Variability of Dyson Megastructures. Journal of the British Interplanetary 
Society. 72, 254 - 258(2019)          arXiv: arXiv:1909.08851  

 
1.1.

№
გარდამავალი პროექტის დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით 

პროექტის 
დაწყების და 
დამთავრების 
წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით) 

1 2 3 4

https://doi.org/10.1142/S0218271819501414
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019arXiv190908851O/arxiv:1909.08851
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1.2.2

რელატივისტურ პლაზმაში რეგულარული 
სტრუქტურების ფორმირების ამოცანის შესწავლა. 
ფიზიკა, პლაზმის ფიზიკა
 (II)   მოწესრიგებული სტრუქტურებისა და დიდ-
მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური  ველების 
გენერირება პლაზმაში - დინების დინამიკა და 
გრიგალური მოვლენები მრავალკომპონენტიან 
გადაგვარებულ პლაზმაში         (გაგრძელება)

2014-2020

ნ. შათაშვილი, ვ. ბერეჟიანი,
ქ. სიგუა, ი. ჯოხაძე (თსუ-ს 
მაგისტრანტი), ქ. კოტორაშვილი 
(თსუ-ს მაგისტრანტი),
ნ. რევაზაშვილი და თინათინ 
ცისკარიძე (თსუ-ს 
ბაკალავრიატის სტუდენტები) 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

(1) გამოვიკვლიეთ წონასწორული მდგომარეობები ასტროფიზიკური ობიექტების გადაგვარებული და 
არა-გადაგვარებული ცხელი პლაზმების ნარევში. ნაჩენებია, რომ რელატივისტურად ცხელი 
ელექტრონების სითხის მინარევს შემოყავს ახალი მასშტაბი სტრუქტურების ფორმირების 
ამოცანისათვის სისტემაში, რომელიც შედგება იონგადაგვარებული ელექტრონული პლაზმისგან. 
ასეთი სისტემები ხშირად დაიმზირება ასტროფიზიკურ პირობებში. ნაჩვენებია, რომ 
რელატივიზმის ორი სხვადასხვა ბუნების ერთდროულად არსებობა, ასეთ სისტემაში, იწვევს ახალი 
მიკრო მასშტაბების ფორმირებას და ამ მასშტაბების პაექრობას.   იმის მიხედვით, თუ ლოკალურად 
რომელი რელატივიზმია ძლიერი, გვექნება ენერგიების ტრასნფორმაციების სხვადასხვა სცენარი, 
რაც საბოლოოდ გამოიწვევს ტრანზინტული ჯეტებისა და დიდმასშტაბიანი მაგნიტური ველების 
ფორმირებას.

გამოქვეყნდა სტატია ჟურნალში: 
N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, V.I. Berezhiani. On the relaxed states in the mixture of degenerate and non-
degenerate hot plasmas of astrophysical objects. Astrophys. Space Sci. 264, 148 (2019). DOI: 10.1007/s10509-019-
3596-y

(2) განხორციელდა კვლევები მაგნიტო-სითხური ბმისას ორსითხოვან (გადაგვარებული 
ელეტრონების/პოზიტრონების და კლასიკური იონების) პლაზმაში სიჩქარისა და მაგნიტური 
ველების გენერაცია/აჩქარების შესწავლაზე შებრუნებული დინამოს მექანიზმით. ამისთვის 
ჩავწერეთ შესაბამისი დინამიური განტოლებები; ფონურ მდგომარეობად განვიხილეთ ბელტრამი-
ბერნულის წონასწორულ მდგომარეობები ორი (მრავალი) სითხისათვის და მოვიძიეთ 
დიდმასშტაბიანი მაგნიტური და სიჩქარის ველების გენერაციის/გაძლიერების პირობები როგორც 
ელექტრონულ-იონურ პლაზმაში გადაგვარებული ელექტრონებით, ასევე ელექტრონულ-
პოზიტრონულ (მცირე იონების მინარევით ან მათ გარეშე) გადაგვარებულ პლაზმაში ფონური 
ორმაგი ბელტრამის წონასწორობების მცირე შეშფოთების შემთხვევაში. პროექტის ფარგლებში 
დამუშავდა 2 ქვე ამოცანა: (1.1) დიდმასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების 
გენერაცია/გაძლიერება ვარსკვლავთა ატმოსფეროში გადაგვარებული ელექტრონებით; (1.2) 
დიდმასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერაცია/გაძლიერება კომპაქტური ობიექტის 
გარე შრეში გადაგვარებული ელექტრონ-პოზიტრონული გაზით. მოძიებულია პირობები რეალური 
ასტროფიზიკური ობიექტებისათვის სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერაციის 
ილუსტრირებისათვის, აგებულია შესაბამისი გრაფიკები. 

მომზადდა სტატია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად: K. Kotorashvili, N. Revazashvili, N. Shatashvili. Flow and 
Magnetic Field Generation in Degenerate Compact Object Atmospheres Due to Reverse Dynamo Mechanism, 
Astrophys. Space Sci. (to be submitted).
ქეთევან კოტორაშვილმა და ნინო რევაზაშვილმა გააკეთეს მოხსენება თსუ-ს მეშვიდე ყოველწლიურ 
საფაკულტეტო კონფერენციაზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში http://conference.ens-
2019.tsu.ge/page/program/50 .

(3) ნაჩვენებია მაღალ სიხშირული ელექტრომაგნიტური ტალღების არაწრფივი ბმის საშუალება 
ნორმალურ მოდებთან (ელექტრონულ  ბგერით ტალღებთან) გარემოში, როგორიც გვხდება 
კომპაქტური ასტროფიზიკური ობიექტების გარშემო მრავალ ელექტრონული კომპონენტებიანი 
(გადაგვარებული) პლაზმის სახით. ეს ტალღა გაიბნევა და მისი სიხშირე მცირდება და შედეგად, 
გამოსხივების დაკვირვებითი მახასიათებლები ობიექტიდან შორს საგრძნობლად იცვლება. 
შესწავლილია სოლიტონური სტრუქტურების არსებობა და ასევე მოდულაციური არამდგრადობაც.

გაგზავნილია სტატია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, V.I. Berezhiani. Nonlinear 
Coupling of Electromagnetic and Electron Acoustic Waves in Multi-Species Degenerate Astrophysical Plasma. Phys. 
Plasmas (accepted, 2019).

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019Ap&SS.364..148S/doi:10.1007/s10509-019-3596-y
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019Ap&SS.364..148S/doi:10.1007/s10509-019-3596-y
http://conference.ens-2019.tsu.ge/page/program/50
http://conference.ens-2019.tsu.ge/page/program/50


49

(4) შემოთავაზებულია ერთიანი მოდელი მზის ატმოსფეროში ჩაკეტილი ცხელი სტრუქტურების 
ერთდროული ფორმირებისა და გაცხელებისა 2-სითხოვან პლაზმურ დინებებზე დამყარებით. 
მოდელი გაფართოვდა ნეიტრალების - მესამე სითხის ჩართვით რაც უფრო რეალისტურია მზის 
ატმოსფეროს შემთხვევისათვის. მოძიებულია სხვადასხვა წონასწორული სტრუქტურების 
არსებობის პირობები და შედარებულია რეალურ ასტროფიზიკურ პირობებთან. მიმდინარეობს 
ინტენსიური მუშაობა რიცხივითი კოდის განხოგადოებაზე მაილუსტრირებელი გრაფიკების 
ასაგებად და რიცხივითი დინამიური ექსპერიმენტების ჩასატარებლად წონასწორული 
სტრუქტურების ფორმირებისა და მაგნიტური მარყუჟების გაცხელება/ფორმირების ამოცანისათვის 
მზის ატმოსფეროში ნაწილობრივ იონიზირებული აირის ეფექტების გათვალისწინებით.

(5) დაწყებულია კვლევები კატასტროფული მოვლენების შესასწავლად მრავალკომპონენტიან 
რელატივისტურ გადაგვარებულ სითხეში. კონკრეტული შემთხვევისათვის, კერძოდ, 
გადაგვარებული ელექტრონ-პოზიტრონული პლაზმისათვის, როგორებიც გვხდება არაერთ 
ასტროფიზიკურ ობიექტში, ჩაწერილია აღმწერი განტოლებები და ნაპოვნია პირობები 
წონასწორული სტრუქტურების კატასტროფული ტრანსფორმაციისათვის შესაბამისი ენერგიების 
გამოთავისუფლებით - ნაჩვენებია დიდმასშტაბიანი სიჩქარის/მაგნიტური ველების გენერირების 
პირობები სხვადასხვა სასაზღვრო პირობებისათვის.

(6) კომპაქტური ობიექტის გარე შრისთვის აგებულია რელატივისტური განზოგადოებული გრიგალის 
ტენზორი. შესწავლილია ორმაგი ბელტრამი-ბერნულის (ბბ) წონასწორული მდგომარეობების 
/სტრუქტურების არსებობის შესაძლებლობა პულსარის ზედაპირთან ახლოს გადაგვარებულ გარე 
შრეში. თეორიული ფორმალიზმი დაფუძნებულია გადაგვარებული რელატივისტური ელექტრონ-
პოზიტრონული სითხის განტოლებებზე, რომლებშიც გათვალისწინებულია გრავიტაციული 
ეფექტები. აღებულია შვარცშილდის მეტრიკის ტენზორი. ბბ-ს წონასწორობის მდგომარეობა 
გადაგვარებული ელექტრონის და პოზიტრონის სითხისათვის განისაზღვრება ორი 
რელატივისტური ბელტრამის პირობით; შედეგად მიიღება სამმაგი ბელტრამის მდგომარეობები. 
დიდმასშტაბოვანი დინების და მაგნიტური ველის საილუსტრაციო რიცხვითი ამონახსნებისთვის 
განტოლებები ჩაწერილია სფერულ კოორდინატებში და სიდიდეები გაშლილია სფერული 
ჰარმონიკების საშუალებით. ნაჩვენებია რომ გარკვეულ პირობებში სისტემაში არსებობს 
კატასტროფა, რომლის დროსაც ხდება სიმკვრივის სწრაფი დავარდნა და კომპაქტური ობიექტის 
ზედაპირთან სწრაფი გარედინების ფორმირება. მიღებულია შუალედური შედეგები პოლარულ 
არეში ზედაპირთან ახლოს გარე შრეში გენერირებული დიდმასშტაბოვანი დინების 
ფორმირებისთვის პულსარის ნელი ბრუნვის შემთხვევაში. მოსალოდნელია, რომ კომპაქტური 
ობიექტების ატმოსფეროში გენერირებული გარედინება წვლილს შეიტანს დიდმასშტაბოვანი 
დისკი-ჯეტის ნივთიერებისა და ენერგიის მომარაგებაში; აღმოჩენილმა ეფექტებმა მნიშვნელოვანი 
როლი შეიძლება ითამაშოს ისეთი კომპაქტური ობიექტების, როგორიცაა, მაგალითად, აქტიური 
გალაქტიკის ბირთვები და პულსარი, გარშემო რელატივისტური დისკი-ჯეტის წონასწორული 
სტრუქტურის ფორმირების მოდელში. აგებული მოდელი შეიძლება გამოყენებული იყოს 
რელატივისტური ჯეტების დაკვირვებითი თვისებების შესასწავლად. ირაკლი ჯოხაძემ გააკეთა 
წინასწარი შედეგების 2 მოხსენება: თსუ-ს მეშვიდე ყოველწლიურ საფაკულტეტო კონფერენციაზე 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში http://conference.ens-2019.tsu.ge/page/program/50 და  
თსუ-ს სტუდენტთა მეშვიდე საფაკულტეტო კონფერენციაზე (იხ. პროგრამა http://conference.sens-
2019.tsu.ge/page/program/50  და მისი მოხსენების რეზიუმე http://conference.sens-
2019.tsu.ge/lecture/view/121).

მზადდება სტატია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად.:  Jokhadze, N.L. Shatashvili, A.G. Tevzadze, S.M. Mahajan. 
Large-Scale  Outflow Formation  in Compact Objects’ Outer Layer.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1.2.3

რელატივისტურ პლაზმაში 
რეგულარული სტრუქტურების 
ფორმირების ამოცანის შესწავლა. 

ფიზიკა, პლაზმის ფიზიკა

2014-2020 ნ. შათაშვილი
ვ. ბერეჟიანი,
ქ. სიგუა
ი. ჯოხაძე (თსუ-ს მაგისტრანტი)

http://conference.ens-2019.tsu.ge/page/program/50
http://conference.sens-2019.tsu.ge/page/program/50
http://conference.sens-2019.tsu.ge/page/program/50
http://conference.sens-2019.tsu.ge/lecture/view/121
http://conference.sens-2019.tsu.ge/lecture/view/121
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(III)
მოწესრიგებული 
სტრუქტურებისა და დიდ 
მასშტაბიანი სიჩქარისა და 
მაგნიტური ველების გენერირება 
პლაზმაში - დისკი-ჯეტის 
უნივერსალური მოდელი
(გაგრძელება)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

(1) განვითარებულია ჰიდროდინამიკური ჯეტის აღმწერი თეორიული მოდელი პროტოვარსკვლავური 
დისკებიდან დისკი-ჯეტი სტრუქტურისათვის ბელტრამი-ბერნულის დინების კონფიგურაციის 
გამოყენებით.  ამ მიზნით  განვაზოგადეთ საკურა-სუნიაევის სტანდარტული ტურბულენტური 
სიბლანტის მიახლოება და მივიღეთ სხვადასხვა კლასის ანალიზური ამონახსნები. ჩვენ 
ჩამოვაყალიბეთ რეალიზაციის პირობა ამონახსნებისათვის, რომელიც აღწერს დისკი-ჯეტის 
დინების ამონახსნის კლასს, რომელიც გლუვადაა გადანაწილებული სამ, მკვეთრად გამოხატულ, 
დაკავშირებულ არეებში გლობარული სტრუქტურისათვის: ა) დინება, რომელიც განიცდის აკრეციას 
რადიალური და ვერტიკალური მიმართულებებით; ბ) დინება, რომელიც ამოიფრქვევა რადიალური 
და ვერტიკალური მიმართულებებით, გ) დინება ბალისტიკურ რეჟიმში. შედეგად, ავაგეთ რა 
გლობალური ამონახსნი დისკის ცენტრისკენ დინების გამოყენებით დაბალ პოლოიდალურ 
კუთხეებზე და ჯეტის გარედინების გამოყენებით მაღალ პოლოიდალურ კუთხეებზე, გვაქვს რა 
ბალისტიკური გარდამავლი არე ერთიდან მეორეში, ჩვენ ამოვხსენით დისკი-ჯეტის სტუქტურა 
ნელი აკრეციისა და დიდი ამოფრქვევის სიჩქარეებისათვის.   მიღებული ამონახსნების გამოყენება 
შესაძლებელია პროტოვარსკვლავური აკრეციული დისკებიდან ასტროფიზიკური ჯეტების 
ანალიზისათვის და გარედინებების მახასიათებლების დასაკავშირებლად აკრეციული დისკების 
დინებების ლოკალურ დაკვირვებით თვისებებთან. ნანა შათაშვილმა გააკეთა მოხსენება თსუ-ს 
მეშვიდე ყოველწლიურ საფაკულტეტო კონფერენციაზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში http://conference.ens-2019.tsu.ge/page/program/50 .

გამოქვეყნდა  სტატია ჟურნალში JHEAP:
E. Arshilava, M. Gogilashvili, V. Loladze, I. Jokhadze, B. Modrekiladze, N.L Shatashvili, A.G. Tevzadze. 
Theoretical model of hydrodynamic jet formation from accretion disks with turbulent viscosity, Journal of High 
Energy Astrophysics (JHEAP), 23, 6–13 (2019). DOI: 10.1016/j.jheap.2019.06.001

(2) განხორციელდა კვლევები იონიზებული დისკი-ჯეტის სტრუქტურის ფორმირებისათვის და 
გამოკვლეულია ხელსაყრელი პირობები ჯეტის აჩქარებისა და კოლიმაციისათვის. ნაჩვენებია, რომ 
მაგნიტური ველი ხელს უწყობს კოლიმაციას. ასევე განხილულია სუსტი რელატივიზმის მქონე 
დისკის შემთხვევაც. შესწავლილ იქნა დამატებითი ეფექტების, როგორიცაა მაგნიტური ველი, 
ორსითხოვნება და რელატივიზმი, როლი დისკი-ჯეტი სტრუქტურის ფორმირებაში. ნაპოვნი იქნა 
მაკონტროლებელი პარამეტრების მუშაობის დიაპაზონები და აგებულ იქნა მაილუსტრირებელი 
გრაფიკები. ერთსითხოვან შემთხვევაში განხილულ იქნა როგორც კვაზი-კეპლერული დისკის 
შესაბამისი სიბლანტის, ასევე რეალისტური ტურბულენტური სიბლანტის დისკის შემთხვევები. 
იგეგმება ერთიანი მოდელის აგება და ილუსტრირება თხელი იონიზებული რელატივისტური 
ასტროფიზიკური დისკების ჯეტისა და ქარების ფორმირების ამოცანისათვის და ასევე, თანმხლები 
პროცესებისათვის, როგორიცაა გაცხელება, ჯეტის აჩქარება და ა.შ.

მომზადდა სტატია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად გასაგზავნად: 
M. Gogilashvili, I. Jokhadze, V. Loladze, N.L Shatashvili, A.G. Tevzadze. Two-fluid MHD Description of Jets from 
Accretion Disks of YSOs, Phys. Plasmas (to be submitted).

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

http://conference.ens-2019.tsu.ge/page/program/50
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019JHEAp..23....6A/doi:10.1016/j.jheap.2019.06.001
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4

III-2. პლაზმის დინამიკა-
ექსპერიმენტი

ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა

III-2-1. დამაგნიტებული პლაზ-
მის დინამიკა, ტალღებისა და 
პლაზმის ურთიერთქმედება მა-
გნიტურ ველში და პლაზმის ზმს 
დიაგნოსტიკა. პლაზმის 
ტურბულენტობის კვლევა მაგ-
ნიტურ ველში  (გაგრძელება)

2014-2020 ს.ნანობაშვილი-ხელმძღვანე-ლი  

ი.ნანობაშვილი-პასუხისმგებე-ლი 
ექსპერიმენტული დანად-გარის 
ფუნქციონირებაზე, ექს-
პერიმენტები და ექსპ. მონაცე-მთა 
პროგრამული ანალიზი,  

გ.გელაშვილი-ექსპერიმენტში 
მონაწილეობა

 გ.თავხელიძე, ო.ბერაია -
ვაკუუმური დანადგარის და 
ელექ. გენერატორების გამარ-
თული მუშაობა და კონტროლი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

საანგარიშო პერიოდში ჩვენს მიერ გრძელდებოდა შესწავლა:

   ა-1)   ღია მაგნიტურ მახეში  OMT-2  (სურ.1)  პლაზმის  დამოუკიდებელი  ზმს წყაროდან მახეში

სურ.1

ინჟქტირებული პლაზმის ძირითადი მახასიათებლები - სიკვრივე და მისი სივრცითი განაწილება და 
ელექტრონების ტემპერატურა. აღმოჩნდა, რომ  p < 5·10-3 ტორი წნევის დროს ხდება მაგნიტური მახის 
ეფექტური შევსება და შესაძლებელია სომკვრივის ცვლილება 108 - 1012 სმ-3  ფარგლებში. ამ დროს 
ელექტრონების ტემპერატურა 2-3 ევ ტოლია. დადგინდა აგრეთვე, რომ პლაზმის ნაწილაკების 
სიცოცხლის ხანგრძლივობა განისაზღვრება კლასიკური დიფუზიით და მისი მნიშვნელობა დაბალი 
წნევის დროს 3 მილიწამის რიგისაა.

    ა-2)  დადგინდა აგრეთვე, რომ, როგორც პლაზმის ზმს წყაროს სიახლოვეს, ასევე მაგნიტურ მახეში, 
კარგად ფიქსირდება იონური-ციკლოტრონული სიხშირე და ასვე პლაზმაში იონური ბგერა (როგორც 
მისი პირველი, ასევე მეორე და მესამე ჰარმონიკა) 

    ა-3)  საანგარიშო პერიოდში ჩვენს მიერ შეიქმნა ელექტრული ზონდების საშუალებით პლაზმის 
იონური გაჯერების დენის და მცურავი პოტენციალის ლოკალური გაზომვის მაღალმგძნობიარე 
უნივერსალური სისტემა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გაიზომოს როგორც ამ პარამეტრების 
ლოკალური მნიშვნელობა, ასევე მათი სივრცული განაწილება და ფლუქტუაციური მახასიათებლები

    ა-1),  ა-2)  და  ა-3)  -  პუნქტებზე ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების მიხედვით მზდდება შრომა 
ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად

    ა-4) რაც შეეხება პლაზმის ტურბულენტობის კვლევას, ზოგადად მაგნიტურ ველში (ღია მაგნიტური 
მახე, ტოროიდული-ტოკამაკის ტიპის), ი.ნანობაშვილის მიერ, ჯერ კიდევ ადრეულ კვლევებში, 
შემოთავაზებულ იქნა პლაზმის ტურბულენტობის ანალიზის ორგინალური მეთოდი - პლაზმის 
მახასიათებელი პარამეტრე-ბის, სიმკვრივისა და მცურავი პოტენციალის, ტურბულენტური რხევების 
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ძლიერი აფეთქებების სტატისტი-კური ანალიზი. ეს მეთოდი აპრობირებული იყო ტოკამაკებზე Tore 
supra-ზე, Textor-ზე და Castor-ზე. შესაბამის შედეგები მოხსენებულია არა ერთ საერთაშორისო 
კონფერენციაზე და გამოქვეყნებულია სხვადასვა მაღალი რეიტინგის საერთაშორის ჟურნალებში. 
მიმდინარე წელსაც გრძელდებოდა ამ მეთოდის გამოყენებით ტოკამაკ Textor-ზე მიღებული 
ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი, რომელიც ეხებოდა პლაზმის ტურბულენტური თვისებების 
შესწავლას, როდესაც პლაზმაზე ხდება ერთდროული ზემოქმედება ელექტროდული პოლარიზაციის 
და დინამიური ერგოდული დივერტორის (დედ) საშუალებით. შედეგები მეტად საყურადღებოა. რიგ 
რეჟიმებში დედ-ი პლაზმის ტურბულენტობაზე ისეთივე გავლენას ახდენს, კერძოდ მნიშვნელოვნად 
ამცირებს ტურბულენტობის ხარისხს, როგორც ელექტროდული პოლარიზაცია. იმის გამო, რომ დედ 
მეთოდი არის უკონტაქტო მეთოდი და ხორციელდება სპეციალრი კონსტრუქციის დენის გამტარის 
სისტემით, განთავსებული განმუხტვის კამერის გარე მხრიდან და ელექტროდული პოლარიზაციისაგან 
განსხვავებით მას პლაზმსათან არა აქვს  არავითარი კონტაქტი, ეს გარემოება აჩენს შესაძლებლობას 
დედ-ის საშუალებით ITER-ის ტიპის თერმობირთვულ დანადგარებში, სადაც არის 
მაღალტემპერატურული პლაზმა, მოვახდინოთ ტურბულენტობის კონტროლი გარედან. 

     შესაბამისი ნაშრომი გაგზავნილია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად:  

     I.Nanobashvili, G.Van Oost,  "Influence of Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor on 
Characteristics of

    Intermittent Density Bursts in a Tokamak" ,  submitted to Bulletin of MPEI, 2019.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამე
ცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართ
ულებისმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

5 III-2. პლაზმის დინამიკა - 
ექსპერიმენტი
ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა
III-2-2. პლაზმა-ქიმიური ექსპე-
რიმენტები. მძლავრი პლაზმა-
ტრონების შექმნა და მათი წვის 
ტექნოლოგიებში გამოყენების 
პერსპექტივების კვლევა

2014-2020 ს.ნანობაშვილი-
ხელმძღვანელი,  
გ.გელაშვილი, დ.გელენიძე, 
ი.ნანობაშვილი,  გ.თავხე-
ლიძე, ო.ბერაია

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

ჩაატარდა რამდენიმე წინასწარი ლაბორატორიული ტესტები ნანოფხვნილის მისაღებად. მივიღეთ 
სპილენძის ჟანგის, ალუმინის, სილიციუმის, ცინკის და სხვა ნივთიერებების ნანომასალები. ქვემოთ 
ნაჩვენებია ჩვენს მიერ მიღებული Al და Y ნანოფხვნილის ფოტოები, რომელიც გადაღებულია 
ფიზიკის ინსტიტუტში ელექტრონული მასკანირებადი (რასტრული) მიკროსკოპით.
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წარდგენილია აშშ-ის საპატენტო უწყებაში განაცხადი - USA  EFC ID# 36223827,  Application # 
16433367. “System and Method for Heating Materials”. 

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში წარვადგინეთ 
პროექტი „ნანოფხვნილების მისაღები  პლაზმური რკალის რეაქტორი. AR‐19‐719“, რომელიც 
დაფინანსდა.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1.



54

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1

სტრუქტურების ფორმირება და 
დიდ-მასშტაბიანი ველების 
გენერაცია გამოწვეული 
მაგნიტო-სითხური ბმებით 
ასტროფიზიკურ პლაზმებსა და 
სითხეებში
1 -საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები
1.3 ფიზიკის მეცნიერებები - 
სითხე აირებისა და პლაზმის 
ფიზიკა
1.3 ფიზიკის მეცნიერებები - 
ასტრონომია (ასტროფიზიკა)
FR17_391

19/12/2017 – 18/12/2020

ნანა შათაშვილი - პროექტის 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი
ვაჟა ბერეჟიანი - პროექტის 
კოორდინატორი
ლუკა პონიატოვსკი - პროექტის 
ძირითადი პერსონალი 
(ახალგაზრდა მეცნიერი)
ირაკლი ჯოხაძე - პროექტის 
ძირითადი პერსონალი 
(ახალგაზრდა მეცნიერი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტი შედგება 3 ძირითადი ამოცანისაგან, რომლებზეც კვლევისას მიღწეულია შემდეგი:

1. დიდმასშტაბიანი ველების / სტრუქტურების ფორმირება მაგნიტო-სითხური ბმებით ასტროფიზიკურ 
გარემოებში.: 
1.1 განხორციელდა კვლევები მაგნიტო-სითხური ბმებით დიდმასშტაბიანი სიჩქარის ველისა და მაგნიტური 
ველის გენერაციისათვის პირობების საპოვნელად.
1.2 განხორციელდა ასტროფიზიკურ ობიექტებში მაგნიტო-სითხური ბმებით დიდმასშტაბიანი სიჩქარის 
ველისა და მაგნიტური ველის გენერაციისათვის ამონახსნების აგება. 
1.3. განხორციელდა საჩვენებლი მაგალითების აგება მაგნიტო-სითხური ბმებით დიდმასშტაბიანი სიჩქარის 
ველისა და მაგნიტური ველის გენერაციისათვის სხვადასხვა ასტროფიზიკური ობიექტებისათვის. 
2.    დინებით ინდუცირებული გრიგალობისა და ტალღების ბმების მოვლენები მრავალკომპონენტიან     
     პლაზმებში:
       2.1  განხორციელდა ანალიზური მიდგომების განვითარება დინებით ინდუცირებული გრიგალებისა და   
      ტალღური ბმების მოვლენებისათვის მრავალმასშტაბიან პლაზმებში; ასევე რელატივისტურ  
      მრავალსითხიან პლაზმებში
       2.2 მოხერხდა გამოყენება ვარსკვლავთა ატმოსფეროებისათვის და განზოგადდა სხვა ასტროფიზიკური  
        გარემოებისათვის.
2.3  განხორციელდა ამონახსნების აგება ვარსკვლავთა ატმოსფეროების სპეციფიური არეებისათვის და 
მოხერხდა საჩვენებელი მაგალითების მოძიება სხვა ასტროფიზიკური გარემოებისათვის.
3 ვარსკვლავთა გარე შრეების და  ატმოსფეროების მრავალმასშტაბიანი დინამიკა.
3.1 განხორციელდა 3-განზომილებიანი დინამიური რიცხვითი მოდელის განვითარება ენერგიის 
ტრანსფორმაციის პროცესებისათვის მაგნიტო-სითხური ბმებით დისიპაციურ კუმშვად ასტროფიზიკურ 
წყვილ პლაზმაში; ასევე დისიპაციურ კუმშვად მრავალ-მასშტაბიან პლაზმებში განზოგადოებული 
სპირალობის სისტამატური გათვალისწინებით.
3.2 განხორციელდა კუმშვადობის, კონვექციის სისტემური გათვალისწინება 3-განზომოილებიან კოდში. 
განხორციელდა კოდის სხვადასხვა სქემების შემუშავება.
3.3  ამოცანა შესწავლილ იქნა სხვადასხვა სასაზღვრო პირობების გამოყენებით შერჩეული 
მაგალითებისათვის.

2.2.
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№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი,
 დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
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1 Ch.Rozina, 
L.N.Tsintsadze, 
N.L.Tsintsadze, and R. 
Ruby

Jeans surface instability of an 
electron-ion plasma.
doi.org/10.1088/1402-
4896/ab1cc6

Physika Scripta, V 
94,  N 10, 
10105601 (2019)

 IOP Publishing Ltd

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
The dispersive properties of Jeans surface instability at a charged plane interface of weakly coupled, classical self-
gravitating, magnetized electron-ion plasma and vacuum, are investigated. The general dispersion relation is 
formulated by employing  one fluid magnetohydrodynamic (MHD) model and Poisson's equations for both 
electrostatic and gravitational potentials. It is shown that both the surface charge and  mass density fluctuations are 
coupled  together effectively, to enhance the growth rate of  surface Jeans instability, whereas an increase in 
magnetic field and surface tension tends to stabilize Jeans surface instability. The modified Jeans criterion of 
gravitational instability is obtained by formulating  a new definition of Jeans wavelength. These results may be useful 
to examine the gravitational collapse of self-gravitating electron-ion plasma, leading to star formation in astro-cosmic 
environments.
2 Z.Ehsan, N.L.Tsintsadze, 

R.Fedele, Q.Haque, 
H.A.Shah

Modulation instability of 
lower hybrid waves leading to 
cusp solitons in electron–
positron(hole)–ion Thomas 
Fermi plasma. 
doi.org/10.1002/ctpp.20180013
2

Contribribution to  
Plasma Physics 
 59(9), 1 (2019)

Wiley Online Library
გერმანია

12

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
Abstract
Following the idea of three‐wave resonant interactions of lower hybrid waves, it is shown that quantum‐modified 
lower hybrid (QLH) wave in electron–positron–ion plasma with spatial dispersion can decay into another QLH wave 
(where electron and positrons are activated, whereas ions remain in the background) and another ultra‐low 
frequency quantum‐modified ultra‐low frequency Lower Hybrid (QULH) (where ions are mobile). Quantum effects 
like Bohm potential and Fermi pressure on the lower hybrid wave significantly reshaped the dispersion properties of 
these waves. Later, a set of non‐linear Zakharov equations were derived to consider the formation of QLH wave 
solitons, with the non‐linear contribution from the QLH waves. Furthermore, modulational instability of the lower 
hybrid wave solitons is investigated, and consequently, its growth rates are examined for different limiting cases. As 
the growth rate associated with the three‐wave resonant interaction is generally smaller than the growth associated 
with the modulational instability, only the latter have been investigated. Soliton solutions from the set of coupled 
Zakharov and NLS equations in the quasi‐stationary regime have been studied. Ordinary solitons are an attribute of 
non‐linearity, whereas a cusp soliton solution featured by nonlocal nonlinearity has also been studied. Such an 
approach to lower hybrid waves and cusp solitons study in Fermi gas comprising electron positron and ions is new 
and important. The general results obtained in this quantum plasma theory will have widespread applicability, 
particularly for processes in high‐energy plasma–laser interactions set for laboratory astrophysics and solid‐state 
plasmas.
3 G.M.Peradze, 

N.L.Tsintsadze
Solitons in normal Fermi 
liquid/ 
doi.org/10.1063/1.5082319

Low Temperature 
Physics 45, 103 
(2019)

AIP

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
4 L.N.Tsintsadze, 

Ch.Rozina, 
N.L.Tsintsadze

Solitary sound waves in weakly 
dispersive neutron stars. 
doi.org/10.1063/1.5126479

Physics of 
Plasmas 26, 
122103 (2019)

AIP

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab1cc6
https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab1cc6
https://doi.org/10.1002/ctpp.201800132
https://doi.org/10.1002/ctpp.201800132
https://doi.org/10.1063/1.5082319
https://doi.org/10.1063/1.5126479
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5 Goshadze, R.M., 
Berezhiani V.I. , 
Osmanov, Z.

On the filamentation 
instability in degenerate 
relativistic plasmas
doi.org/10.1016/j.physleta.20
18.12.030

Physics Letters A,
Volume 383, Issue 10,  
11 March 2019.

ELSEVIER Pages 
1027-
1030

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
Abstract
The filamentation instability of the electromagnetic (EM) beam in an underdense plasma with high level of 
degeneracy is examined by means of the momentum equation, continuity equation and Maxwell's equations. It has 
been demonstrated that the instability develops for weakly as well as strongly relativistic degenerate plasma and 
arbitrary strong amplitude of EM beams.
ნაპოვნია ფილამენტაციური არამდგრადობა ელექტრომაგნიტური ტალღისა სრულიად გადაგვარებულ 
ქვემკვრივ ელექტრონული პლაზმის დინებაში იმპულსის შენახვის, უწყვეტობისა და მაქსველის 
განტოლებების საშუალებით. ნაჩვენებია, რომ არამდგრადობა ვითარდება როგორც სუსტად 
რელატივისტურ ისე ძლიერად რელატივისტურ გადაგვარებულ პლაზმაში ემ ტალღის ნებისმიერად 
ძლიერი ამპლიტუდისათვის.
6 G.G. Bakhtadze, V.I. 

Berezhiani and Z. 
Osmanov

3D study of centrifugal 
acceleration in isotropic 
photon fields.  
doi.org/10.1142/S02182718195
01414

International 
Journal of Modern 
Physics D Vol. 28, 
No. 11, 1950141 
(2019)

World Scientific 11

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
Abstract
In this paper, we study relativistic dynamics of charged particles corotating with prescribed trajectories, having the 
shape of dipolar magnetic field lines. In particular, we consider the role of the drag force caused by the photon field 
the forming of equilibrium positions of the charged particles. Alongside a single particle approach, we also study 
behavior of ensemble of particles in the context of stable positions. As we have shown, the together they create 
surfaces where particles are at stable equilibrium positions. In this paper, we examine these shapes and study 
parameters they depend on. It has been found that under certain conditions, there are two distinct surfaces with 
stable equilibrium positions.
ნაშრომში შესწავლილია დამუხტული ნაწილაკების რელატივისტური დინამიკა, რომლებიც ბრუნავენ 
წინასწარ განსაზღვრული ტრაექტორიით, დიპოლური მაგნიტური ველის ძალწირების ფორმის მიხედვით. 
კერძოდ, ჩვენ განვიხილავთ გამწევი ძალის როლს, რომელიც გამოწვეულია ფოტონური ველით, 
დამუხტული ნაწილაკების წონასწორული პოზიციების ფორმირებაში. ერთი ნაწილაკის მიახლოებაში ჩვენ 
ასევე შევისწავლეთ ნაწილაკთა ანსამბლის ყოფაქცევა მდგრადი პოზიციის კონტექსტში. როგორც ვაჩვენეთ, 
ერთიანობაში ისინი ქმნიან ზეაპირებს, სადაც ნაწილაკები მდგრად წონასწორულ პოზიციაშია. ამ ნაშრომში 
გამოვიკვლიეთ მათი ფორმები და შევისწავლეთ ის პარამეტრები, რომლებზეც ისინი არიან 
დამოკიდებულნი. ნაპოვნია, რომ გარკვეულ პირობებში 2 კონკრეტული ზედაპირია მდგრადი 
წონასწორული პოზიციებით.
7 Z. Osmanov, V.I. 

Berezhiani
Anomalous Variability of 
Dyson Megastructures
arXiv: arXiv:1909.08851

Journal of the 
British 
Interplanetary 
Society. 72, 254 - 
258(2019)

ბრიტანეთი 254-258

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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In the framework of the approach of Dyson megastructures, by assuming that a super-advanced civilization exists and 
is capable of constructing a ring-like megastructure around their host star, we have considered the observational 
signatures of cold (300 K) and hot (4000) K astro-engineering to answer the question: are the modern facilities 
capable to detect theoretically predicted fingerprints? By implying the spectral resolving power and the radial 
velocity methods it has been shown that the oscillation of the rings might be detected as anomalous variability of the 
megastructures. 
დისონის მეგასტრუქტურების მიახლოებაში, დაშვებულია რა სუპერგანვითარებული ცივილიზაციის 
არსებობა და მათი უნარი რგოლისმაგვარი მეგასტრუქტურის აგებისა თავიანთივე მასპინძელი 
ვარსკვლავის გარშემო, ჩვენ განვიხილეთ ცივი (300 K) და ცხელი (4000K) ასტრო-ინჟინერიის დამზერადი 
მახასიათებლები, რათა გვეპასუხა კითხვისათვის: შეუძლია კია თანამედროვე აღჭურვილობებს 
თეორიულად ნაწინასწარმეყტველები კვალის დეტექტირება? გამოვიყენეთ რა სპექტრალური 
გარჩევადობის სიმძლავრე და რადიალური სიჩქარის მეთოდები ვაჩვენეთ, რომ რგოლის ოსცილაციის 
დეტექტირება შესაძლებელია, როგორც მეგასტრუქტურების ანომალური ცვალებადობა.

8 N.L. Shatashvili, 
S.M. Mahajan, 
V.I. Berezhiani.

On the relaxed states in the mixture 
of degenerate and non-degenerate 
hot plasmas of astrophysical objects. 
DOI: 10.1007/s10509-019-3596-y

Astrophys. Space Sci. 264, 
148 (2019).

SPRINGER 8

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
It is shown that a small contamination of a relativistically hot electron component can induce a new scale (for 
structure formation) to a system consisting of an ion-degenerate electron plasma. Mathematically expression of this 
additional scale length is the increase in the index of quasi-equilibrium Beltrami-Bernoulli states that have been 
invoked to model several astrophysical systems of interest. The two species of electrons, due to different origin of 
their relativistic effective masses, behave as two distinct components (each with its own conserved helicity) and add 
to the richness of the accessible quasi equilibrium states. Determined by the concrete parameters of the system, the 
new macro-scale lengths (much larger than the short intrinsic scale lengths (skin depths) and generally much shorter 
than the system size) open new pathways for energy transformations.
ნაჩვენებია, რომ მცირედი მინარევი რელატივისტურად ცხელი ელექტრონული კომპონენტისა 
ინდუცირებას უკეთებს ახალი მასშტაბის (სტრუქტურების ფორმირებისათვის) წარმოქმნას იონ-
გადაგვარებული ელექტრონული პლაზმის სისტემაში. მათემატიკურად დამატებითი მასშტაბის სიგრძე 
ზრდის კვაზი-წონასწორული ბელტრამი-ბერნულის მდგომარეობების ინდექსს, რაც საშუალებას იძლება 
ავაგოთ არაერთი ასტროფიზიკური სისტემის საინტერესო მოდელი. ელექტრონების 2 სხვადასხვა 
კომპონენტი, მათი რელატივისტური ეფექტური მასების სხვადასხვა ფიზიკური წარმოშობის/ბუნების გამო, 
იქცევიან როგორც ორი სხვადასხვა სითხური კომპონენტი  (თითოეული თავისი შენახვადი სპირალობით) 
და ამდიდრებენ შესაძლო მიღწევადი კვაზი-წონასწორული სტრუქტურების არსებობის სურათს. 
განისაზღვრებიან რა სისტემის კონკრეტული პარამეტრების საშუალებით, ახალი მაკრომასშტაბური 
სიგრძეები (უფრო დიდი, ვიდრე მოკლე საკუთარი მაშტაბები (სკინ-სიღრმეები) და, ზოგადად, შესამჩნევად 
მოკლეები ვიდრე სისტემის ზომაა) აჩენენ ახალ არხებს ენერგიების ტრანსფორმაციებისათვის.
9 E. Arshilava, M. 

Gogilashvili, V. Loladze, 
I. Jokhadze, B. 
Modrekiladze, N.L 
Shatashvili, A.G. 
Tevzadze

Theoretical model of 
hydrodynamic jet formation 
from accretion disks with 
turbulent viscosity
DOI:
10.1016/j.jheap.2019.06.001

Journal of High 
Energy Astrophysics 
(JHEAP), 23, 6–13 
(2019).

ELSEVIER 8

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
We develop the theoretical model for the analytic description of hydrodynamic jets from protostellar disks employing 
the Beltrami-Bernoulli flow configuration of disk-jet structure. For this purpose we extend the standard turbulent 
viscosity prescription and derive several classes of analytic solutions using the flow parametrization in self-similar 
variables. Derived solutions describe the disk-jet structure, where for the first time jet properties are analytically linked 
with the properties of the accretion disk flow. The ratio of the jet ejection and disk accretion velocities is controlled by 
the turbulence parameter, while the ejection velocity increases with the decrease of local sound velocity and the jet 
launching radius. Derived solutions can be used to analyze the astrophysical jets from protostellar accretion disks and 
link the properties of outflows with the local observational properties of accretion disk flows.
განვითარებულია ჰიდროდინამიკური ჯეტის აღმწერი თეორიული მოდელი პროტოვარსკვლავური 
დისკებიდან დისკი-ჯეტი სტრუქტურისათვის ბელტრამი-ბერნულის დინების კონფიგურაციის გამოყენებით.  
ამ მიზნით  განვაზოგადეთ საკურა-სუნიაევის სტანდარტული ტურბულენტური სიბლანტის მიახლოება და 

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019Ap&SS.364..148S/doi:10.1007/s10509-019-3596-y
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019JHEAp..23....6A/doi:10.1016/j.jheap.2019.06.001
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მივიღეთ სხვადასხვა კლასის ანალიზური ამონახსნები.  მიღებული ამონახსნები კარგად ხსნიან დისკი-ჯეტის 
სტრუქტურას, რომელშიც ჯეტის პარამეტრები ანალიზურადაა დაკავშირებული აკრეციული დისკის 
დინებასთან - აღსანიშნავია, რომ ეს პირველად იქნა ნაჩვენები. ჯეტის ამოფრქვევისა და დისკის აკრეციის 
სიჩქარეების ფარდობა კონტროლდება ტუბულენტობის პარამეტრით, მაშინ როდესაც ამოფრქვევის სიჩქარე 
იზრდება ლოკალური ბგერის სიჩქარის ზრდისას და ჯეტის ამოსვლის რადიუსის მიხედვით. მიღებული 
ამონახსნების გამოყენება შესაძლებელია პროტოვარსკვლავური აკრეციული დისკებიდან ასტროფიზიკური 
ჯეტების ანალიზისათვის და გარე დინებების მახასიათებლების დასაკავშირებლად აკრეციული დისკების 
დინებების ლოკალურ დამზერილ თვისებებთან.
10 Irma Tikanadze, Manoni 
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Structure of Mixed 
Reverse Microemulsions 
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accepted for 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
The microenvironment of water droplets of sodium bis (2‐ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) and sodium cholate mixed 
reverse microemulsions was studied. Structural changes of water pockets in mixed reverse micelles were investigated by 
IR spectroscopy. The O‐H stretching vibrational absorption spectra in the region of 3000–3800 cm−1 were fit to three 
subpeaks with the Monte Carlo method. It was revealed that additives of sodium cholate suppress free water fraction in 
the water droplets of reverse micelles from 31% to 20% and support rising of bound fraction from 53% to 65%. The 
binding of optical probe ortho‐nitroaniline to the mixed reverse micelles was determined by UV–visible spectroscopy. 
It was found that introducing of additives of sodium cholate below its critical micelle concentration (CMC) causes 
increasing of values of binding constant Kb twice compared with reverse micelles modified with pure water. However, 
values of the binding constant were reduced 4‐fold at concentrations of sodium cholate higher than its CMC. Electrical 
conductivity of the reverse mixed micellar solutions (AOT + sodium cholate) was measured. Water‐induced percolation 
in conductance of mixed reverse microemulsions occurs at a lower value of water/surfactant molar ratio (W) under the 
influence of sodium cholate, viz. electrical percolation threshold decreases from W = 32 to W = 15. The size of water 
droplets was estimated with the dynamic light scattering method. It was found that additives of sodium cholate below 
and higher than the CMC results in increasing and decreasing of hydrodynamic diameters of the water droplets, 
respectively, but sizes of water droplets decrease at concentrations of sodium cholate higher than its CMC.
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ELSEVIER
    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
The present COMPASS tokamak at the Institute of Plasma Physics in Prague is equipped with the 2-
mm interferometer, which gives a possibility to measure line-average electron densities up to 1.2×1020 m−3. A 
high magnetic field tokamak COMPASS-U will be designed and built to replace COMPASS. Higher line-average plasma 
densities in COMPASS-U of about 5×1020 m−3 will require a new design of the interferometer. This will provide 
measurements in a wide density range and will allow using a real-time gas puff density feedback. A solution based on 
the solid-state technology is proposed. The system will use two microwave transceivers with close sub-millimeter 
wavelengths and will fulfill the principle of the unambiguous measurement. An assessment of signal corrections 
corresponding to non-linearity effects caused by plasma refractive index is performed. The ray-tracing FIESTA-8 code 
was used to model the propagation of the probing waves through COMPASS-U plasmas.
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Mahajan, V.I. Berezhiani.
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publication to 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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Nonlinear wave--coupling is studied in a multi-species degenerate astrophysical plasma consisting of two electron 
species (at different temperatures): a highly degenerate main component plus a smaller classical relativistic flow 
immersed in a static neutralizing ion background. It is shown that the high frequency electromagnetic (HF EM) waves, 
through their strong nonlinear interactions with the electron--acoustic waves (sustained by a multi-electron 
component (degenerate) plasma surrounding a compact astrophysical object) can scatter to lower frequencies so that 
the radiation observed faraway will be spectrally shifted downwards. It is also shown that, under definite conditions, 
the EM waves could settle into stationary Solitonic states. It is expected that the effects of such structures may persist as 
detectable signatures in forms of modulated micro-pulses in the radiation observed far away from the accreting compact 
object. Both these effects will advance our abilities to interpret the radiation coming out of the compact objects.

13
L.N. Tsintsadze, 
N.L. Tsintsadze

Landau-Bogolubov Energy Spectrum of 
Superconductors
arXiv:1904.04642v1

  General Physics
5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
We demonstrate that a dispersion relation of elementary excitations in the Fermi liquid as a superconductor is identical 
to the one in a quantum liquid HeII. Hence, we show that the superconductivity is, in fact, the same as superfluidity, 
but for charged particles.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

1 ნანა შათაშვილი

თანაავტორები: ე. არშილავა, ვ. 
ლოლაძე, მ. გოგილაშვილი, ი. 
ჯოხაძე, ბ. მოდრეკილაძე, ა. 
თევზაძე

ჰიდროდინამიკური ჯეტები 
პროტოვარსკვლავური 
აკრეციული დისკებიდან 
ტურბულენტური სიბლანტით

თსუ-ს მეშვიდე ყოველწლიური 
საფაკულტეტო კონფერენცია 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში - ფიზიკის სექცია 
http://conference.ens-
2019.tsu.ge/page/program/50 .
11-15 თებერვალი, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
აგებულია ჰიდროდინამიკური დისკი-ჯეტის ანალიზური კონფიგურაცია ახალგაზრდა ვარსკვლავური 
ობიექტებისათვის (YSOs) ბელტრამი-ბერნულის მოდელის [1,2] გამოყენებით დისკი-ჯეტის სტრუქტურის 
ფორმირებისათვის. ამ მიზნით გამოვიყენეთ შაკურა-სუნიაევის ტურბულენტური სიბლანტის 
გაფართოებული მოდელი და მივიღეთ სხვადასხვა კლასის ანალიზური ამონახსნები, გამოვიყენეთ რა 
დინების პარამეტრიზაცია ავტო-მოდელურ ცვლადებში. მიღებული ამონახსნი აღწერს დისკი-ჯეტის 
სტრუქტურის დინებას ჯეტის პარამეტრებით, რომლებიც დაკავშირებულია აკრეციული დისკის დინების 
თვისებებთან. დისკის აკრეციისა და ჯეტის ამოფრქვევის სიჩქარეების ფარდობა კონტროლდება 
ტურბულენტობის პარამეტრით, მაშინ როდესაც ამოფრქვევის სიჩქარე იზრდება ლოკალური ბგერის 
სიჩქარისა და ჯეტის წარმოქმნის / ამოფრქვევის არეალის რადიუსის მიხედვით.
ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ამონახსნების განხორციელების პირობები [3], რითაც გამოვლინდა 3 კლასის 
ამონახსნი: ა) დინება, რომელიც აკრეცირებს რადიალური და ვერტიკალური მიმართულებით, ბ) დინება, 
რომელიც ამოიფრქვევა რადიალური და ვერტიკალური მიმართულებით, გ) დინება ბალისტიკურ რეჟიმში. 
შედეგად, ავაგეთ რა გლობალური ამონახსნი შიგნითკენ მიმართული დინების გამოყენებით მცირე 
პოლოიდალურ კუთხეებზე და ჯეტის გარედინების გამოყენებით მაღალ პოლოიდალურ კუთხეებზე, გვაქვს 
რა ბალისტიკური გადასვლა ერთიდან მეორეში, ჩვენ გამოვიყვანეთ დისკი-ჯეტის სტრუქტურა დაბალი 
აკრეციის სიჩქარითა და მაღალი ჯეტის ამოფრქვევის სიჩქარით.
ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ დისკი-ჯეტის სტრუქტურის ფორმირება და მისი განმსაზღვრელი პარამეტრები 
დამოკიდებულია დისკის დინების სითბურ თვისებებზე.
მიღებული ამონახსნები შეიძლება გამოყენებულ იქნან ასტროფიზიკური ჯეტების ანალიზისათვის 
ახალგაზრდა ვარსკვლავური ობიექტებისათვის (YSOs) და გარედინებების თვისებების დასაკავშირებლად 
აკრეციული დისკების შიდა კიდის დინების ლოკალურ პირობებთან.
ი.ჯ.-სა და ნ.ლ.შ.-ს შრომა ნაწილობრივ დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტით N FR17_391;
ი.ჯ.-სა და მ.გ.-ს შრომა ნაწილობრივ დაფინანსებულია შემდეგი პროგრამით: World Federation Of Scientists 
National Scholarship Programme, Geneva, 2018
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11-15 თებერვალი, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
კომპაქტური ობიექტების გარე შრისთვის აგებულია რელატივისტური განზოგადოებული გრიგალის 
ტენზორი. შესწავლილია ორმაგი ბელტრამი-ბერნულის (ბბ) წონასწორული მდგომარეობების / 
სტრუქტურების [1,2] არსებობის შესაძლებლობა პულსარის ზედაპირთან ახლოს გადაგვარებულ გარე 
შრეში. თეორიული ფორმალიზმი დაფუძნებულია გადაგვარებულ რელატივისტურ სითხის 
განტოლებებეზე, რომლებშიც გათვალისწინებულია გრავიტაციული ეფექტები - აღებულია შვარცშილდის 
მეტრიკის ტენზორი. ბბ-ს წონასწორობა გადაგვარებული ელექტრონის და პოზიტრონის სითხისათვის 
განისაზღვრება ორი რელატივისტური ბელტრამის პირობით და ბერნულის განტოლებით; შედეგად 
მიიღება სამმაგი ბელტრამის მდგომარეობები. დიდმასშტაბოვანი დინების და მაგნიტური ველის 
საილუსტრაციო რიცხვითი ამონახსნებისთვის განტოლებები ჩაწერილია სფერულ კოორდინატებში და 
სიდიდეები გაშლილია სფერული ჰარმონიკების საშუალებით. მიღებულია პულსარის ზედაპირთან ახლოს 
გარე შრეში დიდმასშტაბოვანი დინების [3] ფორმირების შუალედური შედეგები. მოსალოდნელია რომ 
კომპაქტური ობიექტების ატმოსფეროში გენერირებული დინებები წვლილს შეიტანს დიდმასშტაბოვანი 
დისკი-ჯეტის ნივთიერებასა და ენერგიაში; აღმოჩენილმა შედეგებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი 
შეასრულოს  ისეთი კომპაქტური ობიექტების, როგორიცაა მაგალითად აქტიური გალაქტიკის ბირთვის და 
პულსარის გარშემო რელატივისტური დისკი-ჯეტის ფორმირების მოდელში. აგებული მოდელი შეიძლება 
გამოყენებული იყოს რელატივისტური ჯეტების დაკვირვებული თვისებების შესასწავლად.
ი.ჯ.-სა და ნ.ლ.შ.-ს შრომა ნაწილობრივ დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტით N FR17_391;
ი.ჯ.-ს შრომა ნაწილობრივ დაფინანსებულია შემდეგი პროგრამით: World Federation Of Scientists National 
Scholarship Programme, Geneva, 2018. 
ლიტერატურა
[1] S. M. Mahajan. Temperature-transformed “minimal coupling”: Magnetofluid unification. Phys. Rev. Lett., 
90:035001, (2003).
[2]  N. L. Shatashvili, S.M. Mahajan, V. I. Berezhiani: Mechanisms for multi-scale structures in dense degenerate 
astrophysical plasmas. Astrophys. Space Sci 361:70 (2016).
[3] A. A. Barnaveli, & N. L. Shatashvili: Mechanism for flow generation/acceleration in dense degenerate stellar 
atmospheres. Astrophys. Space Science 362(9), 164 (2017).

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 
დრო და ადგილი
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3 ქეთევან კოტორაშვილი, ნინო 
რევაზაშვილი

თანაავტორი: ნ. შათაშვილი

დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და 
მაგნიტური ველების 
გენერაცია/გაძლიერება 
ვარსკვლავთა ატმოსფეროში

თსუ-ს მეშვიდე ყოველწლიურ 
საფაკულტეტო კონფერენციაზე 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში 
http://conference.ens-
2019.tsu.ge/page/program/50 .

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
ჩვენ განვიხილეთ მაგნიტო-სითხური ბმის დროს ვარსკვლავთა ატმოსფეროების ორსითხოვან ((i) 
გადაგვარებული ელეტრონების და კლასიკური იონების; (ii) გადაგვარებულ ელექტრონ-პოზიტრონული) 
პლაზმაში მსხვილ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერაცია/აჩქარების შესწავლა 
შებრუნებული დინამოს მექანიზმით [1]. თითოეული ამოცანისთვის ჩავწერეთ შესაბამისი დინამიური 
განტოლებები (მუხტის შენახვა, ნივთიერების შენახვა, იმპულსის შენახვა, მდგომარეობის განტოლება). 
ფონურ წონასწორულ მდგომარეობად განვიხილეთ ბელტრამი-ბერნულის მდგომარეობები ორი 
სითხისათვის. (i) გადაგვარებული ელეტრონების და კლასიკური იონების ამოცანა განვიხილეთ თეთრი 
ჯუჯის ატმოსფეროსათვის, გავითვალისწინეთ კლასიკური გრავიტაცია (რაც გამართლებულია თეთრი 
ჯუჯა ვარსკვლავის შემთხვევაში). იმის გამო, რომ კომპაქტური ობიექტისათვის ბერნულისა და ბელტრამის 
პირობები განსხვავდება კლასიკური შემთხვევისაგან სწორედ დიდი სიმკვრივით მოდიფიცირებული 
(გადაგვარებული) ეფექტური მასის გამო ელექტრონული სითხისათვის გავითვალისწინეთ სიმკვრივის 
არაერთგვაროვნება. (ii) გადაგვარებულ წყვილ-იონურ დამუხტულ სითხეში თუ გვაქვს განსხვავება  რაღაც 
მახასიათებლით: მაგალითად მასით ან მუხტით, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდნენ მრავალ 
მასშტაბიანი სტრუქტურები, რომელთა განცალკევება უბიძგებს სითხეს მცირემასშტაბიანი სტრუქტურების 
ფორმირებისკენ და იძლევა ენერგიათა გარდაქმნის ახალ საშუალებას, რომელსაც ვხვდებით 
ასტროფიზიკურ პირობებში [3]; ამ ამოცანების შესასწავლად ჩავწერეთ ჩაკეტილი განტოლებები 
შებრუნებული დინამოსთვის და ბერნულის პირობაში გავითვალისწინეთ გადაგვარების ეფექტები. 
აგებული მოდელების მეშვეობით შევისწვლეთ კომპაქტური ობიექტების (თეთრი ჯუჯა ვარსკვლავები და 
პულსარები)  გარე შრეში / ატმოსფეროში სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერირება/გაძლიერება. 
ვაჩვენეთ, რომ, როგორც კლასიკურ შემთხვევაში, ისე  გადაგვარებულ წყვილ-იონურ და e-i სითხეში, 
მაგნიტური და სიჩქარის ველების გენერირება ერთდროულად ხდება და შევაფასეთ თუ გადაგვარების 
როლი მაგნიტო-სითხური ბმებში ასეთი მაკრომასშტაბური ველების. ევოლუციაში ორ-სითხოვან 
ვარსკვლავთა ატმოსფეროებში.
შრომა ნაწილობრივ დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
საგრანტო პროექტით.No. FR17_391;
ქ.კ და ნ.რ -ის შრომა ნაწილობრივ დაფინანსებულია თსუ ,,მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის“ 
ფარგლებში პროექტით: ,,დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერაცია/გაძლიერება 
ვარსკვლავთა ატმოსფეროში ”, 2018 .

ლიტერატურა  
[1]  S.M. Mahajan, N.L. Shatashvili, S.V.Mikeladze, K.I.Sigua.. Astrophys. J. 634, 419-425  (2005)
[2] V. I. Berezhiani, N. L. Shatashvili, and S. M. Mahajan, Phys. Plasmas 22(2), 022902  (2015).
[3]  N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, V.I. Berezhiani. Astrophys Space Sci 361:70 (2016)

6. 2. უცხოეთში
  

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1 M. Varavin, S. Mizrakhy, P. Neste-
rov, V. Bezborodov, J. Zajac, D.Nay-
denkova, F.Jaulmes, M. Imrisek,
S. Nanobashvili, P. Bilkova,O.Bogar,
M.Hron, R.Panek, V.Weinzettl, 
F.Zacek   

Preliminary design of quasioptic
system for the interferometer for 
COMPASS-U tokamak

3rd European Conference on Plasma
Diagnostics (ECPD -3rd  2019) , 
Lisbon, Portugal, 6-9 May 2019  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
       იმის გამო, რომ გაუმჯობესებულ ტოკამაკ COMPASS-U-ზე, ძლიერ მაგნიტურ ველში, პლაზმის 
სიმკვრივე იქნება 5.1020 მ-3-ზე მეტი, აქამდე არსებული 2-მმ დიაპაზონის ინტერფერომეტრი პრაქტიკულად 
გამოუყენებე-ლია და საჭირო გახდა სუბ-მილიმეტრული დიაპაზონის ინეტფერომეტრის შექმნა და 
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შესაბამისი კვაზი-ოპტიკური ანტენური მოწყობილობის დამუშავება. ამ მოხსენებეში ძირითადად 
გამახვილებული იყო ყურად-ღება ჩვენს მიერ დამუშავებული, სიხშირის ორმაგი გარდაქმნით, 
ინტეფერომეტრის ბლოკ-სქემის მუშაობის პრინციპებზე და მისი საშუალებით პლაზმის სიმკვრივის 
დინამიკაზე კონტროლის შესაძლებლობებზე. აგრეთვე ინტერფერომეტრის მეტად მნიშვნელოვან ნაწილზე, 
მის კვაზიოპტიკურ ანტენურ სისტემაზე, რომელიც განლაგებული უნდა იყოს ტოკამაკის დაბალი 
მაგნიტური მხრიდან და ტოკამაკის ვაკუუმური კამერის შიდა კედლიდან (მაღალი მაგნიტური ველის 
მხრიდან) არეკლილი სიგნალი მყარად უნდა მიიღოს ანტენურ სისტემაში.  ასევე ამ სისტემამ საშუალება 
უნდა მოგვცეს განმუხტვის დროს ვაკუუმური კამერის მექანიკური რყევების დროს შიდა კედლიდან 
არეკლილი სიგნალი ასევე მყარად მიიღოს. უახლოეს ხანებში დავიწყებთ ანტენური სისტემის 
ლაბორატორულ შემოწმებებს და საჭიროების შემთხვევაში დავსახავთ ანტენური სისტემის გაუმჯობესების 
გზებს.  
   
 დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 
აქტივობაც.
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Tskhakaya (sr)

Physical Review E

(submitted, 2019)

Theory of the nonlinear Landau 
damping

7 Manoni Kurtanidze, Natia 
Mzareulishvili, Marina Rukhadzea, 
Maka Alexishvili, George Bezarashvili 
and Ketevan Sigua.
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8 M.Varavin, J.Zajac, S. Mizrakhy, 
P.Nesterov,V. Bezborodov, F.Jaulmes, 

submitted to Journal of 
Instrumentation, 2019.

under review



65

M. Imrisek, S. Nanobashvili, P.Bilkova, 
O.Bogar, M.Hron, R.Panek, 
V.Weinzettl, F.Zacek

9 I.Nanobashvili, 

G.Van Oost

submitted to Bulletin of 
MPEI, 2019.

under review

№
ავტორი/
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1 T.D. Kaladze1, 2, O. Özcan3, A. Yeşil3, L.V. 
Tsamalashvili1, D.T. Kaladze1, M. Inç3, S. 
Sagir4, and K. Kurt5 

1 I. Vekua Institute of Applied Mathematics, I. 
Javakhishvili Tbilisi State University, 2 
University Str., 0186 Tbilisi, Georgia
2E. Andronikashvili Institute of Physics, I. 
Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi 
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3 Firat University, Science Faculty, Elaziğ, 
Turkey
4Department of Physics, Faculty of Arts and 
Science, Mus Alparslan University, Mus, 
Turkey
5Rekabet Kurumu, Anatolian High School, 
Diyarbakir, Turk

„Shear Flow 
Driven 
Magnetized 
Rossby Waves 
Dynamics in the 
Earth’s 
Ionosphere”

გაგზავნილია 
Physics of Plasmas 
რედაქციაში

Abstract
Taking into account the action of inhomogeneous zonal wind (shear flow) nonlinear dynamic equations describing the 
propagation of planetary ULF magnetized Rossby waves in the ionospheric D-, E-, and F-layers are obtained and 
investigated. Influence of existence of charged particles through the Hall’s and Pedersen’s conductivities on such 
dynamic equations is studied in detail. It is shown that the existence of shear flow and Pedersen’s conductivity can be 
considered as the presence of an external energy source. Possibility of the barotropic instability of the magnetized 
Rossby waves is shown.
არაჰომოგენური ზონალური ქარის (გაჭუჭყიანების ნაკადის) მოქმედების გათვალისწინებით, აღწერილია 
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აღწერილობა. დეტალურადაა შესწავლილი დატვირთული ნაწილაკების არსებობა გავლენა დარბაზისა და 
პედერსენის გამტარობაზე ამ დინამიურ განტოლებებზე. ნაჩვენებია, რომ გარსის ნაკადის არსებობა და 
პედერსენის გამტარობა შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ენერგიის გარე წყაროს არსებობა. ნაჩვენებია როსბის 
მაგნიტური ტალღების ბაროტროპული არასტაბილურობის შესაძლებლობა.
  

●      ●      ●

4. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება



66

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1. Teimuraz Lezhava, 
Tamar Buadze, Tinatin 
Jokhadze, Jamlet 
Monaselidze, Maia 
Gaiozishvili, Ketevan 
Rubanovi, Nana Kiria, 

International Journal of Peptide 
Research and Therapeutics, 2019, 
Volume 25, Issue 2, pp 555–563

https://link.springer.com/article/10.1007/s1098
9-018-9699-4

DOI
https://doi.org/10.1007/s10989-018-9699-4

2. J.  Monaselidze, E. 
Gelagutashvili, N. 
Bagdavadze, A. 
Gongadze, M. 
Gogebashvili, N. 
Ivanishvili, M. 
Gorgoshidze. 

J. Pharm. Appl. Chem., 5, No. 2, 
189-194 (2019) J.

DOI: 10.18576/jpac/050205

3. J. Monaselidze, E. 
Gelagutashvili, N. 
Bagdavadze, M. 
Gorgoshidze and E. 
Lomidze. 

Eur. Chem. Bull. 2019, 8(2), 38-
43.

DOI: http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.38-
43

4. N. Rcheulishvili 1*, L. 
S. Tugushi1, E. N. 
Ginturi1, M. A. 
Gurielidze2 and H.-Y. 
Holman3.

Journal of Pharmaceutical and 
Applied Chemistry, 5, No. 2, 67-
70 (2019).

http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203

5. Al. A. Rcheulishvili,[a] 

E. Ginturi,[a] L. 
Tugushi,[a] M. 
Gurielidze,[b] N. 
Rcheulishvili[a] and H.-
Y. Holman[c].

Eur. Chem. Bull. 2019, 8(4), 128-
131.

DOI: http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.

6. N. Kuchava, P. 
Imnadze, I. 
Nikolaishvili, L. 
Chkartishvili. 

J. Pharm. Appl. Chem., 5, 2, 81-
84, 2019.

http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203

2. სხვა პუბლიკაციები:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, 
გვერდი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

1 ა. რჩეულიშვილი1, ლ. 
ტუღუში1, ე. გინტური1, 
მ. ოსეფაშვილი1, ო. 

Nano Studies, 2019, 19, 
293-298.

ISSN 1987-8826

https://link.springer.com/article/10.1007/s10989-018-9699-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10989-018-9699-4
https://doi.org/10.1007/s10989-018-9699-4
http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.38-43
http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.38-43
http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203
http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.
http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203


67

რჩეულიშვილი1, მ. 
გურიელიძე2.
“Mg-ის გავლენა 
Arthrobacter globiformis 
151B-ის მიერ Zn-ის,  Cu-
ისა და Cr-ის შეთვისების 
პროცესზე”.

2 Alexandre 
N.Rcheulishvilia, Manana 
A.Gurielidzeb, Eteri 
N.Ginturia, Lela 
S.Tugushia, 
Hoi-Ying Holmanc.
“INFLUENCE OF Ca ON 
THE ASSIMILATION OF 
Cr AND Zn BY THE 
CHROMIUM RESISTANT 
BACTERIUM 
ARTHROBACTER 
GLOBIFORMIS 151B”.

Annals of Agrarian 
Science (Accepted).

http://journals.org.ge/index.php/aans/issue/archive

3 T.I. Pavliashvili1, E.C. 
Gelagutashvili2, A.A. 
Tutunjyan1, G.I. 
Tsertsvadze3.
“Features of Synthesis of 
Gold Nanoparticles Using 
Reagents of Green 
Chemistry”.

Nano Studies, 2019, 19, 
121-124.

ISSN 1987-8826

4 ნ. კუჭავა. 
„ციანობაქტერიის 
Spirulina platensis  
ბიომასის ცვლილება 
მკვებავ გარემოში 
Zarrouk ქიმიური 
ელემენტების: Cr, Se, Zn, 
Ni, Cu, Ag, Cd და Hg 
ცნობილ რაოდენობათა 
ცალკ-ცალკე 
ჩატვირთვისას“.

Nano Studies, 2019, 19, 
263-272.

ISSN 1987-8826

5 O.Rcheulishvili, 
L.Tsverava, A. 
Rcheulishvili, M. 
Gurielidze, R. Solomonia, 
N. Metreveli, N. Jojua, H-
Y. Holman; “Heavy metals 
specific proteomic 
responses of a highly 

Annals of Agrarian 
Science, 17(2019) 218-
229.

http://journals.org.ge/index.php/aans/issue/archive

http://journals.org.ge/index.php/aans/issue/archive
http://journals.org.ge/index.php/aans/issue/archive


68

resistant Arthrobacter 
globiformis 151B”.

6 Tamar G. Giorgadze, Irine 
G. Khutsishvili, Zaza G. 
Melikishvili, Vasil G. 
Bregadze., 

Eur. Chem. Bull. (2019 
in press).

7 O. Rcheulishvili, L. 
Tsverava, R. Solomonia, A. 
Rcheulishvili, M. 
Gurielidze, N. Metreveli, 
L. Tugushi, E. Ginturi, E. 
Gelagutashvili, M. 
Zirakadze, H-Y Holman; 

European Chemical 
bulletin (Accepted) 
(2019) 

8

Alexandre Rcheulishvili*, 
Etery Gintury*, Lela 
Tugushi*, Manana 
Gurielidze**, Hoi-Ying 
Holman§.

BULLETIN  OF  THE  
GEORGIAN  
NATIONAL  
ACADEMY  OF  
SCIENCES, vol. 13, no. 
1, pp. 95-100, 2019.

ISSN 0132-1447

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

1

Differential scanning 
microcalorimeter device for 
detecting disease and 
monitoring therapeutic efficacy.

Jamlet MONASELIDZE, Gia 
NEMSADZE, Maya GORGOSHIDZE

US patent US20190003995A1, 34 
pages

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებე
ლი 
ორგანიზაცია/
სამეცნიერო 
ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფ
იკაციო 
კოდი

პროექტში 
ჩართული 
პერსონალი/როლ
ი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 SRNSF - STCU STCU-2016-09/ 
6316

ძირითადი 
პერსონალი:
 ა. რჩეულიშვილი - 
გრანტის მენეჯერი;

“მეტალის იონების 
გადანაწილების 
შესწავლა 
ბაქტერიის 

09.06.2017 – 
08.06.2019
01.07.2017-
30.06.2019



69

ე. გინტური, 
ლ. ტუღუში, 
მ. ოსეფაშვილი, 
შ. გოგიჩაიშვილი 
დამხმარე პერსონალი: 
ე. კიზირია  
ვ. სოხაძე
თ. კობაიძე

ფრაქციებს შორის 
მისი ზრდა 
განვითარებისას”

2 STCU, Ukraine 
(Europe)

#6304 ნ.ასათიანი-
თანამონაწილე 
ინსტიტუტის 
მენეჯერი;
მ.აბულაძე- 
ექპერიმენტატორი 
მაძიებელი;
ნ.საპოჟნიკოვა-
ექპერიმენტატორი 
მაძიებელი;
თ.ქართველიშვილი-
ექპერიმენტატორი 
მაძიებელი;

Development of 
Quick Response 
Strategy Against 
Chemical Pollution of 
Soils by Using 
Biochips and 
Biosorbents

2017-2019

3 STCU, Ukraine 
(Europe, USA)

#6306 ნ.საპოჟნიკოვა-
თანამონაწილე 
ინსტიტუტის 
მენეჯერი;
თ.ქართველიშვილი-
ექპერიმენტატორი 
მაძიებელი;
ნ.ასათიანი-
ექპერიმენტატორი 
მაძიებელი;
ლ.ასანიშვილი-
ლაბორანტი

DNA diagnostic 
technology for 
identification of GM 
crops

2017-2019

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 
საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 
განხორციელებ
ის პერიოდი 

1  FR/218018/16 ძირითადი პერსონალი:
ო. რჩეულიშვილი - 
გრანტის მენეჯერი;
ე. ღელაღუტაშვილი 
დამხმარე პერსონალი:
ე. გინტური, 
ლ. ტუღუში

მეტალური იონების გავლენა 
Arthrobacter-ის ტიპის 
ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის 
აღდგენის პროცესზე

09.12.2016 – 
08.12.2019 



70

2 AR-18-629 ძირითადი პერსონალი:
პროექტის 
ხელმძღვანელი -  
ა. რჩეულიშვილი;
პროექტის 
კოორდინატორი - 
ლ. ტუღუში; 
ე. ღელაღუტაშვილი,
ე. გინტური, თ. 
ზედგინიძე, ვ. მაიერი, 
თ. პეტრიაშვილი, ს. 
მიქელაძე, თ.ხუსკივაძე;
დამხმარე პერსონალი:
თ. კობაიძე, ა. იაშვილი

დიფერენციელური ატომურ-
აბსორბციული სპექტრომეტრის 
შექმნა (აგება) და მისი 
მახასიათებლების შესწავლა.

17.12.2018-
17.12.2022

3 MG-TG-19-1934 თამარ გიორგაძე 
/ხელმძღვანელი

ვერცხლის ნანონაწილაკების 
გავლენა დნმ-ში 
ინტერკალირებულ საღებავებს 
შორის ფლუორესცენტული 
რეზონანსური ენერგიის 
გადატანაზე

2019-2020

4 YS-19-2047 თამარ გიორგაძე 
/ხელმძღვანელი

დნმ როგორც კატალიზატორი: 
ვერცხლის ერთგანზომილებიანი 
ნანოგამტარის შექმნაში და 
ნანოზომების რეზონანსური 
არაგამოსხივებადი აგზნებული 
ენერგიის გადატანაში

2019-2021

5 № STCU-2016-39 ნინო ასათიანი - 
თანამონაწილე 
ინსტიტუტის მენეჯერი;
მარინა აბულაძე– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი;
ნელი საპოჟნიკოვა–
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი;
თამარ 
ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი

სწრაფი რეაგირების სტრატეგიის 
შემუშავება ქიმიურად 
დაბინძურებული ნიადაგების 
გასასუფთავებლად ბიოჩიპის და 
ბიოსორბენტის გამოყენებით

2017-2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში
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№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

1

Tamar G. Giorgadze, Zaza G. 
Melikishvili, Irine G. 
Khutsishvili and Vasil G. 
Bregadze.

International conference and 
Expo on Nanotechnology & 
Nanomaterial’s, Osaka, Japan 
on 14-15 November 2019

2

Datukishvili, N., Kutateladze, T., 
Gabriadze, I., Vishnepolsky, B., 
Bitskinashvili, K., Karseladze M., 
Kartvelishvili, T., Asatiani, N., 
Sapojnikova, N. 

1st GHI World Congress on 
Food Safety and Security, 24-
28 March, 2019, Leiden, The 
Netherlands, Abstract book, p. 
102, 

https://ghiworldcongress.org/wp-
content/uploads/2019/04/Abstract_Book-
2.pdf

3

V. G. Bregadze, I. G. 
Khutsishvili, T. B. Khuskivadze, 
Z. G. Melikishvili, T. G. 
Giorgadze

Proceedings of the Fourth 
International Conference of 
European Academy of Science, 
pp. 102-103

4 O. Rcheulishvili, A. 
Rcheulishvili, E. Gintury, M. 
Gurielidze, L. Tugushi, N. 
Metreveli, L. Lomidze, H-Y 
Holman. 

Goldschmidt 2019: annual 
international conference on 
the geochemistry and related 
subjects; Organized by the 
European Association of 
Geochemistry and of 
Geochemical society;
Barcelona, Spain, 2019, 18-23 
August.

5 O. Rcheulishvili, L. Tsverava, 
A.Rcheulishvili, M. Gurielidze, 
R. Solomonia, N. Metreveli, E. 
Ginturi, HY. Holman;

FEBS 2019: The 44st Congress 
of Federation of European
Biochemist Association; Title 
of poster presentation:
Krakow, Poland, 2019 (6-11 
July);

6 O. Rcheulishvili, L. Tsverava, A. 
Rcheulishvili, M. Gurielidze, R. 
Solomonia, N. Metreveli, L. 
Tugushi, E. Gelagutashvili, E. 
Gintury, and H-Y Holman. 

ICOBTE 2019, The 15th 
International Conference on 
the Biogeochemistry of Trace 
Elements, Nanjing, China 2019 
(4-9 May).

7 O. Rcheulishvili, L. Tsverava, A. 
Rcheulishvili, M. Gurielidze, R. 
Solomonia, N. Metreveli, H-Y. 
Holman;

Advanced Course in Trends in 
Enzymology and Biocatalysis 
(TEB 2019);
Rome, Italy, 27-31 May 2019;

8 Mariam Osepashvili, Alexsandre 
Rcheulishvili, Lela Tugushi, Eter 
Ginturi, Manana Gurielidze, 
Hoi-Ying Holman.

15th Symposium on Bacterial 
Genetics and Ecology, 
26–30 May, 2019 • 
Lisbon/Portugal

https://ghiworldcongress.org/wp-content/uploads/2019/04/Abstract_Book-2.pdf
https://ghiworldcongress.org/wp-content/uploads/2019/04/Abstract_Book-2.pdf
https://ghiworldcongress.org/wp-content/uploads/2019/04/Abstract_Book-2.pdf
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(https://www.bageco.org/).

9 Vasil G. Bregadze Irine G. 
Khutsishvili Tamar G. Giorgadze 
Mikhail G. Gadabadze Teimuraz 
B. Khuskivadze

Fourth International 
Conference of European 
Academy of Science January 
20-30, 2019, Bonn, Germany

ISBN 9781095808566
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/
123456789/11125/1/4%20Fourth%
20International%20Conference.pdf

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშო
რისო სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

თსუ, ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის ბიოლოგიური სისტემების 
ფიზიკის განყოფილება
განყოფილების გამგე: ჯამლეტ მონასელიძე
მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: ჯ. მონასელიძე, ნ. საპოჟნიკოვა, ვ.ბრეგაძე 
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლები: მ. აბულაძე, ნ. ასათიანი, შ. გოგიჩაიშვილი, მ. 
გორგოშიძე, ე. კიზირია, მ. კილაძე, ა. რჩეულიშვილი, ვ. სოხაძე, თ. 
ქართველიშვილი, ე. ღელაღურაშვილი, დ. ხაჩიძე, ი. ხუციშვილი, 
მეცნიერ-თანამშრომლები: ლ. ასანიშვილი, ნ. ბაღდავაძე, ე. გინტური, თ. გიორგაძე 
ნ. კუჭავა, ე. ლომიძე, ე. ნამჩევაძე, ო. რჩეულიშვილი, შ. ბარბაქაძე, მ. ოხანაშვილი
უფროსი ინჟინრები: ლ. გოგნიაშვილი, ვ. მაიერი
ინჟინრები: ლ. ლეჟავა, ტ. სიმონიშვილი, ლ. ტუღუში, გ. თვაური
უფროსი ლაბორანტი: ზ. კუჭაძე
1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
1.1.

https://www.bageco.org/
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 №

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

1

განყოფილების ძირითადი 
თემატიკა მოიცავს მცირე 
მოლეკულების (მათ შორის, 
მეტალთა იონების) გავლენის 
შესწავლას 
ბიომაკრომოლეკულების 
სტრუქტურაზე სტაბილურობასა 
და ფუნქციაზე, ხსნარებსა და 
უჯრედებში

მცირე მოლეკულების გავლენა 
ბიომაკრომოლეკულების 
სტრუქტურასა და 
სტაბილურობაზე, ხსნარებსა და 
უჯრედში:
„კვლევები ბიოლოგიური 
სისტემების ფიზიკაში“

2015-2021

ჯ. მონასელიძე, ნ. საპოჟნიკოვა, მ. 
აბულაძე, ნ. ასათიანი, შ. 
გოგიჩაიშვილი, მ. გორგოშიძე, ე. 
კიზირია, მ. კილაძე, ა. 
რჩეულიშვილი, ვ. სოხაძე, თ. 
ქართველიშვილი, ე. 
ღელაღურაშვილი, დ. ხაჩიძე, ი. 
ხუციშვილი, ლ. ასანიოშვილი, ნ. 
ბაღდავაძე, ე. გინტური, თ. 
გიორგაძე ნ. კუჭავა, ე. ლომიძე, ე. 
ნამჩევაძე, ო. რჩეულიშვილი, შ. 
ბარბაქაძე, მ. ოხანაშვილი

2

„დნმ-ის ნანოფოტონიკა და 
ფოტო- ქიმო- თერმო-

ინდუცირებული  პროცესების  
კვლევა  ფოტოთერმული და 

ფოტოდინამიკური  
თერაპიისთვის“

ბიოფიზიკა

ბიონანოფიზიკა

2015-2021 მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
- 
ვასილ ბრეგაძე - პროექტის 
ხელმძღვანელი;

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 
- ირინე ხუციშვილი - 
პასუხისმგებელი 
შემსრულებელი;
მეცნიერ თანამშრომელი - 
თამარ გიორგაძე -
შემსრულებელი
ინჟინერ მკვლევარი -
თეიმურაზ ხუსკივაძე - 
შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

შედეგები:

შემოთავაზებულია კიბოს დიგნოსტიკა დიფერენციალური სკანირებადი მიკროკალორიმეტრის 
საშუალებით.
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დაბალი წნევის ინდუქტიურად  შეკავშირებული პლაზმის, როგორც  ხაზოვანი სპექტრის წყაროს 
გამოყენება კიბოს ფოტოთერაპიაში დნმ-ის მაგალითზე.
შემუშავდა სწრაფი რეაგირების სტრატეგია ქიმიურად დაბინძურებული ნიადაგების გასასუფთავებლად 
ბიოჩიპის და ბიოსორბენტის გამოყენებით და დნმ დიაგნოსტიკური ტექნოლოგია გმ სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურების იდენტიფიკაციისთვის, ასევე შემუშავდა გმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დეტექციისა 
და იდენტიფიკაციისთვის მულტიპლექსური პჯრ-ები და მიკროარეები.
გენეტიკური და მიკროკალორიმეტრული მეთოდების გამოყენებით დადგენილია პეპტიდური 
ბიორეგულატორების გავლენა ქრომატინის ნატიფ სტრუქტურაზე, რომელსაც აქვს ეპიგენეტიკური ხასიათი.
მიკროკალორიმეტრული და ოპტიკური მეთოდების საშუალებით დადგენილია გამა-რადიაციისა და 
მეტალთა იონების ზემოქმედება Spirulina platensis-ის ცილებზე, მათ კომპლექსებსა და გენეტიკურ 
მასალაზე.
მეტალის იონების გადანაწილება შესწავლილია ბაქტერიის ფრაქციებს შორის მისი ზრდა განვითარებისას; 
ასევე შესწავლილია მეტალური იონების გავლენა Arthrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის 
აღდგენის პროცესზე; შექმნილია (აგებულია) დიფერენციელური ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრი 
და შესწავლილია მისი მახასიათებლები. შესწავლილია Mg-ის გავლენა Arthrobacter globiformis 151B-ის მიერ 
Zn-ის,  Cu-ისა და Cr-ის შეთვისების პროცესზე და, ასევე, ციანობაქტერიის Spirulina platensis  ბიომასის 
ცვლილება მკვებავ გარემოში Zarrouk ქიმიური ელემენტების: Cr, Se, Zn, Ni, Cu, Ag, Cd და Hg ცნობილ 
რაოდენობათა ცალ-ცალკე ჩატვირთვისას.
შესწავლილია ვერცხლის იონების აღდგენის პროცესი წამალ-გადამტან ნანონაწილაკებში - G4 PAMAM 
დენდრიმერებში. PAMAM დენდრიმერების უნიკალური თვისებების გამოყენებით შექმნილია ახალი, 
სტაბილური ნანოზომების (5 ნმ) კომპლექსი ვერცხლის 9-10 ატომთან.

შესწავლილია ვერცხლის იონების აღდგენის პროცესი დნმ-თან და ნაჩვენებია, რომ Ag0 ატომებთან 
ურთიერთქმედება იწვევს დნმ-ის კონფორმაციულ ცვლილებებს, რაც ცოცხალ ორგანიზმში წარმოადგენს 
უჯრედის დაზიანების წინაპირობას.

ფოტოთერმო ქიმიოთერაპიისთვის შემოთავაზებულია G4-PAMAM დენდრიმერებში ინკაპსულირებული 
ვერცხლის ატომების ნანოკომპლექსი, რომელთაც გააჩნიათ უნარი გადალახონ უჯრედის მემბრანა და 
შეაღწიონ უჯრედის ციტოპლაზმაში და რაც მთავარია უჯრედის ბირთვში.

 
1.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1.

 №
გარდამავალი 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)
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დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

1 “სწრაფი რეაგირების 
სტრატეგიის შემუშავება 
ქიმიურად დაბინძურებული 
ნიადაგების გასასუფთავებლად 
ბიოჩიპის და ბიოსორბენტის 
გამოყენებით”: აგრარული 
მეცნიერებები, სასოფლო-
სამეურნეო ბიოტექნოლოგიები,
№ STCU-2016-39

2017-2019 ნინო ასათიანი - თანამონაწილე 
ინსტიტუტის მენეჯერი;
მარინა აბულაძე– 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
ნელი საპოჟნიკოვა–
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი

2 “დნმ დიაგნოსტიკური 
ტექნოლოგია გმ სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების 
იდენტიფიკაციისთვის”:
აგრარული მეცნიერებები, 
სასოფლო-სამეურნეო 
ბიოტექნოლოგიები,
№ STCU-2016-47

2017-2019 ნელი საპოჟნიკოვა– 
თანამონაწილე ინსტიტუტის 
მენეჯერი;
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
ნინო ასათიანი - 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
ლალი ასანიშვილი – ლაბორანტი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესწავლილი იქნა  არა დაბინძურებული და მძიმე მეტალებით (სპილენძი და ცეზიუმი) ეგზოგენურად 
დაბინძურებული ნიადაგების მიკრობული ერთობლიობის კომპოზიცია დაბალი სიმკვრივის ბიოჩიპის 
საშუალებით.
ამ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული ბიოჩიპი შეიცავდა შემდეგი ბაქტერიების კონსორციუმს- 
Rhodococcus, Bacillus, E.coli, Phseudomonas, Shewanella, Geobacter, Arthrobacter, Geobacillus, Clostridia, და 
სულფატ მარედუცირებელი ბაქტერია (SRB).
არადაბინძურებულ (კონტროლი)ნიადაგს ემატებოდა 30 ppm Cu(II) და  100 ppm Cs(I) ცალკ-ცალკე. მძიმე 
მეტალებით ეგზოგენურად დაბინძურებული ნიადაგი ინკუბირდებოდა ოთახის ტემპერატურაზე 7 საათის 
განმავლობაში. საკონტროლო ნიადაგს ემატებოდა წყალი და ისიც ინკუბირდებოდა ოთახის 
ტემპერატურაზე 7 საათის განმავლობაში. საექსტრაქციო ნაკრები (OXGEN, Georgia) იქნა გამოყენებული დნმ-
ის ექსტრაქციისთის ნიადაგის სამი განსხვავებული ნიმუშიდან: საკონტროლო ნიადაგი დამატებული 30 
ppm Cu(II), და ნიადაგი დამატებული 100 ppm Cs(I). ჩვენს მიერ შემუშავებული დნმ ამპლიფიკაცია, 
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ფრაგმენტაცია და მონიშვნა იქნა გამოყენებული   ჰიბრიდიზაციისთვის განკუთვნილი ნიადაგის დნმ-ის 
ნიმუშის მოსამზადებლად
ჩატარებული იქნა ასიმეტრიული  ოთხპლექსური პჯრ დნმ სტანდარტებზე. რეაქციაში გამოყენებული იქნა 
სტანდარტების  შემდეგი კომბინაციები:
I-MMON171(0.5%); MBT113 (0.5%); RRS293(0.1%) და SDAS 239(0.5%);
II- MMON171(2%); MBT113 (2%); RRS293(1%) და SDAS 239(2%);
III- MMON171(10%); MBT113 (5%); RRS293(10%) და SDAS239 (10 %).
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MMON171 და MBT176 არიან გმ სიმინდის მარკერები  და RRS293 და SDAS239 არიან გმ სოიოს მარკერები. 
სტანდარტების შესწავლა ზევით მოყვანილ კომბინაციაში წარმოადგენს კვების პროდუქტებში გმ 
დეტექტირების რაოდენობრივი მიდგომის პირველ ნაბიჯს. ნახ.1წარმოადგენს სტანდარტულ მრუდებს, 
აგებულს ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ-ის შედეგებზე, რომლებიც მიღებულია პრაიმერების  I, II 
და III სტანდარტების და mmon171, mbt113, sdas239 და rrs293 ნიმუშების კომბინაციაზე.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი,
 დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)
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1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1 “სწრაფი რეაგირების 
სტრატეგიის შემუშავება 
ქიმიურად დაბინძურებული 
ნიადაგების გასასუფთავებლად 
ბიოჩიპის და ბიოსორბენტის 
გამოყენებით”; აგრარული 
მეცნიერებები, სასოფლო-
სამეურნეო ბიოტექნოლოგიები,
#6304, STCU, Ukraine (Europe)

2017-2019 ნინო ასათიანი - თანამონაწილე 
ინსტიტუტის მენეჯერი;
მარინა აბულაძე– 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
ნელი საპოჟნიკოვა–
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი

2 “დნმ დიაგნოსტიკური 
ტექნოლოგია გმ სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების 
იდენტიფიკაციისთვის”;
აგრარული მეცნიერებები, 
სასოფლო-სამეურნეო 
ბიოტექნოლოგიები,
#6306, STCU, Ukraine (Europe,  
USA) 

2017-2019 ნელი საპოჟნიკოვა– 
თანამონაწილე ინსტიტუტის 
მენეჯერი;
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
ნინო ასათიანი - 
ექსპერიმენტატორი მაძიებელი;
ლალი ასანიშვილი – ლაბორანტი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.  სპილენძის და ცეზიუმის   რემედიაციის   მიზნით ნიადაგის ბიოსტაბილიზაციური პოტენციალის 
შეფასება.

Bacillus cereus ენდოგენური იზოლატი გამოყოფილი საქართველოს ძლიერ დაბინძურებული რეგიონიდან 
კულტივირებული იქნა Cu(II) და Cs(I) გარკვეული კონცენტრაციების თანაობისას. Cu(II) კონცენტრაციული 
რიგი 12-50 ppm-მდე იყო სუბტოქსიკური იზოლატისთვის, ხოლო 30 ppm  Cu(II) ნიადაგის შემცველობაში არ 
ახდენდა  ბაქტერიალურ კომპოზიციაზე  Bacillus sp., ჩათვლით გავლენას, რაც დეტექტირებული იქნა 
ბიოჩიოპის საშუალებით. Cs(I)  კონცენტრაციული რიგი 50 - 500 ppm არ იყო ტოქსიკური იზოლატისთის. 
იგივე ეფექტს ჰქონდა ადგილი ნიადაგზე 100 ppm Cs(I) დამატებისას.
თიოლ (SH-ჯგუფი) შემცველი ნაერთები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან კომპონენტს უჯრედის რედოქს 
პოტენციალის შენარჩუნებისათვის. მემბრანული ცილების SH-ჯგუფების მოდიფიკაცია ცვლის მემბრანის 
გამტარებლობას; ენზიმებში ან მათ კოენზიმებში SH-ჯგუფების ჟანგვითი მოდიფიკაცია გავლენას ახდენს 
ენზიმურ აქტივობაზე. SH-ჯგუფების შექცევადი მოდიფიკაცია განიხილება როგორც არა სპეციფიური 
დაცვის მექანიზმი ექსტრემალური პირობების საპასუხოდ. ბაქტერიალური უჯრედების ლიზატის 
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ტოტალური თიოლის კონცენტრაცია შეიძლება გამოყენებული იქნას ოქსიდაციური პირობების 
არაპირდაპირ ინდიკატორად განხილულ პირობებში. ტოტალური თიოლების კონცენტრაცია არ 
იცვლებოდა როგორც სპილენძის ასევე ცეზიუმის მოქმედებისას. (ნახ.1.).

ნახ.1. ტოტალური თიოლების (RSH) კონცენტრაცია Bacillus cereus  უჯრედების ლიზატში: კონტროლი,  50 
ppm Cu(II) და 50 ppm Cs(I)  მოქმედებისასა 24 სთ განმავლობაში.

ყველა მონაცემი მიუთითებს,რომ Bacillus cereus  იზოლატების კულტურაში გაზრდისას  50 ppm Cu(II) და 50 
ppm Cs(I) გამოწვეული ოქსიდაციური სტრესი არის უსაფრთხო. შესაბამისად, ენდოგენური ბაქტერიალური 
იზოლატები შეიძლება რეკომენდირებული იქნას ბიორემედიაციულ და ბიოაუგმენტაციურ პროცესებში 
გამოსაყენებლად.
ბიოჩიპი იქნა გამოყენებული ეგზოგენურად დაბინძურებული მიწის ნიმუშების ანალიზისთვის. 
შესწავლილი   30 ppm Cu(II) და  100 ppm Cs(I) კონცენტრაციები აღმოჩნდა უსაფრთხო შესწავლილი 
ენდოგენური ბაქტერიების  ერთობლიობისთვის.  ინტაქტური ბაქტერიალური ერთობლიობა წარმოადგენს 
ნიადაგის ხარისხის მაჩვენებელს.

2.გმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დეტექციისა და იდენტიფიკაციისთვის მულტიპლექსური 
პჯრ-ებისა და მიკროარეების შემუშავება და ოპტიმიზაცია.

მოცემულ პროექტში გმ სურსათსა და ფურაჟში  გენეტიკურად მოდიფიცირებული სოიოს და სიმინდის 
შემცველობის სწრაფი დეტექტირების მიზნით  გამოყენებული მიკროჩიპის ეფექტურობის შესამოწმებლად 
ჩვენ ვიყენებთ  პჯრ ამპლიფიცირებულ ფრაგმენტებთან კომბინირებულ  მიკროჩიპს.
ხუთპლექსური პჯრ იქნა შესწავლილი.  ცნობილია, რომ პჯრ ამპლიფიკაციების პირდაპირი ჰიბრიდიზაცია 
არ არის ოპტიმალური, რადგან პჯრ ორჯაჭვიანი (ds) პროდუქტების რენატურაციამ შეიძლება კონკურენცია 
გაუწიოს მიზნობრივი ჯაჭვის ჰიბრიდიზაციას მატრიქსზე იმობილიზებულ სინჯს, რასაც მოჰყვება 
სიგნალის ინტენსივობის შესუსტება ან გაქრობაც კი.  ამის გამო  ერთჯაჭვიანი (ss) დნმ მიდგომა იქნა 
გამოყენებული შესწავლილი ხუთპლექსური პჯრ-ების შემთხვევაში. მიდგომა მოიცავს ორ პჯრ რეაქციას 
თითოეული  ხუთპლექსური პჯრ-ების შემთხვევაში: სტანდარტულ და ერთი პრაიმერით დაგრძელებულ 
რეაქციებს. სტანდარტული მულტიპლექსური პჯრ მოწოდებულ იქნა ივანე ბერიტაშვილის  
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ. სტანდარტული მულტიპლექსური პჯრ გამოყენებულ იქნა 
როგორც მატრიცა მეორე პჯრ-ში (ერთი პრაიმერით დაგრძელებული პჯრ) და მხოლოდ 3’-5’ პრაიმერები 
იქნა გამოყენებული ss პჯრ ფრაგმენტის მისაღებად. ფრაგმენტი მონიშნულია Cy3 საღებავით და 
გასუფთავების შემდეგ მზად არის ჰიბრიდიზაციისთვის დაბალი სიმკვრივის მიკროერეიზე (ბიოჩიპი). 
დამატებით, ჩვენს მიერ ოპტიმიზირებულია ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ, სადაც გენეტიკურად 
მოდიფიცირებული  დნმ იქნა გამოყენებული მატრიცად, მხოლოდ  5’-3’ და 3’-5’ პრაიმერები აღებული იქნა 
არათანაბარი რაოდენობით. 3’-5’ პრაიმერები  6-ჯერ აღმატებოდა 5’-3’   პრაიმერების რაოდენობას 
რეაქციაში. ჯრ) მისაღებია. 
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ნახ. 1. ss დნმ პჯრ-ის (პანელები A,B და C) და ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ-ის (პანელები D, 
E  და F) შედეგები. გამოყენებულია სინჯები mmon171, mmom224, mbt113, rrs247 და rrs191 და 
შესაბამისი
5’-3’ და 3’-5’ პრაიმერები პანელი A და D ასახავს ჰიბრიდიზაციის სურათებს; პანელი B და E ასახავს 
ნიმუშების განლაგებას ბიოჩიპზე; პანელები C და F წარმოადგენს ჰიბრიდიზაციის ანალიზის 
სურათს. ჰიბრიდიზაციის შედეგები წარმოდგენილია სიგნალი/ხმაური შეფარდების სახით.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, 
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები
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№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაუ-
რი, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI 

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 Tamar G. Giorgadze, 
Irine G. 
Khutsishvili,        
Zaza G.Melikishvili, 
Vasil G. Bregadze.

Silver Atoms 
Encapsulated in 
G4 PAMAM 
Dendrimers as a 
Model for their 
Use in 
Nanomedicine for 
Phototherapy.
(ISSN 2063-5346) 

Eur. Chem. Bull. EUROPEAN 
CHEMICAL 
BULLETIN

(2019 in press).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, 
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათა-
ური, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაც
იო კოდი DOI ან 
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 Teimuraz Lezhava, 
Tamar Buadze, 
Tinatin Jokhadze, 
Jamlet 
Monaselidze, Maia 
Gaiozishvili, 
Ketevan Rubanovi, 
Nana Kiria, 

Normalization of 
Epigenetic Change 
in the Genome by 
Peptide 
Bioregulator (Ala–
Glu–Asp–Gly) in 
Pulmonary 
Tuberculosis
https://link.springe
r.com/article/10.10
07/s10989-018-
9699-4
DOI
https://doi.org/10.1
007/s10989-018-
9699-4

International 
Journal of Peptide 
Research and 
Therapeutics, 2019, 
Volume 25, Issue 2, 
pp 555–563

Springer Nature 
Switzerland AG. 
Part of Springer 
Nature.

9

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ამ კვლევის მიზანს შეადგენდა გენომის გენეტიკური და ეპიგენეტიკური ცვალებადობის შეფასება 
პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ მგრძნობიარე ფილტვის ტუბერკულოზი (PT) მკურნალობის 
დაწყებამდე და შემდეგ, პეპტიდური ბიორეგულატორის — ალა – გლუ – ასპ – გლის გავლენის ქვეშ. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10989-018-9699-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10989-018-9699-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10989-018-9699-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10989-018-9699-4
https://doi.org/10.1007/s10989-018-9699-4
https://doi.org/10.1007/s10989-018-9699-4
https://doi.org/10.1007/s10989-018-9699-4
https://www.springernature.com/
https://www.springernature.com/
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ლიმფოციტების კულტურებში მგრძნობიარე პირველადი PT პაციენტებისგან იქნა შესწავლილი: 
დიფერენციალური სკანირებადი კალორიმეტრის საშუალებით-მთლიანი ჰეტეროქრომატინი, 
ფაკულტეტური ჰეტეროქრომატინი (დისქრომული ჰიდროქსატური გაცვლა) 5-
ბრომდეოქსიურდინით და მუტაციით (ქრომოსომის აბერაცია). ჩვენ დავადგინეთ: მკურნალობის 
დროს მოხდა გენეტიკური ფუნქციური პარამეტრების ეპიგენეტიკური ცვლილება. შემცირდა 
ჰეტეროქრომატინის დონე ქრომოსომების ტელომერიკულ რეგიონებში (კონტროლი მაღალი იყო) და 
გაიზარდა ქრომოსომის შუა რეგიონებში (კონტროლისას იგი შემცირდა); იყო სომატური 
რეკომბინაციის მაღალი დონე; გამოვლენილია უჯრედების სიხშირის ზრდა ქრომოსომის 
აბერაციებით. გამოვლინდა ბიორეგულატორის (Ala – Glu – Asp – Gly) უნარი შეცვალოს გენომის 
პარამეტრების ნორმალიზება პაციენტებში PT. კვლევაში მიღებული შედეგები, რომლებიც მოწმობს 
გენომის სპეციფიკურ ეპიგენეტიკურ ცვალებადობას PT მგრძნობიარე ფორმის მქონე პაციენტებში, 
კერძოდ - ჰეტეროქრომატინის გადანაწილება ტელომერმიდან ქრომოსომის მედიალურ რეგიონებში, 
სომატური რეკუმინაციის მაღალ დონეზე და გაზრდით. ქრომოსომული დარღვევების სიხშირე, ხელს 
შეუწყობს PT– ის ადრეულ გამოვლენას, აგრეთვე ბიორეგულატორის ulator (Ala – Glu – Asp – Gly)  
გამოყენებას და შესაძლებელია ხელი შეუწყოს მკურნალობის ეფექტურობას და ჰპოვოს გამოყენება 
ახალი თერაპიების შემუშავებაში.

2. J.  Monaselidze, 
E. Gelagutashvili, 
N. Bagdavadze, 
A. Gongadze, 
M. Gogebashvili, 
N. Ivanishvili, 
M. Gorgoshidze. 

Effect of γ-Irradiation 
on Stability of 
Cyanobacteria 
Spirulina platensis 
Intact Cells
 DOI: 
10.18576/jpac/050205

J. Pharm. Appl. 
Chem., 5, No. 2, 
189-194 (2019) J

Natural Sciences 
Publishing USA
New York, 

          6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
7.2kGy 137Cs გამა გამოსხივების გავლენა  ციანობაქტერიის (ცისფერი-მწვანე წყალმცენარე) 
სპირულინას პლაცენტის (Spirulina platensis) ხელუხლებელი უჯრედების სუსპენზიის სველი  და 
მშრალი მასის ნიმუშებზე, შესწავლილ იქნა ოპტიკური და დიფერენციალური სკანირების 
მიკროკალორიმეტრიის მეთოდებით. ნაჩვენებია, რომ  მაღალი დოზებით დასხივებისას (137Cs გამა 
გამოსხივების)  Spirulina platensis– ის ყველა ნიმუში რადიორეზისტენტულია. ნაჩვენები იქნა, რომ 
დასხივება მხოლოდ ოპტიკური შთანთქმის სპექტრის ინტენსივობის დაქვეითებას იწვევს. ამასთან, 
აღმოჩენილი სითბოს შთანთქმის სპექტრი ცხადყოფს ინტენსივობის შემცირებას და ასევე სითბოს 
გადანაწილებას ტემპერატურული სკალის გასწვრივ. კერძოდ, სითბოს შთანთქმის ინტენსიური პიკი 
50 ° C- ზე, რაც შეესაბამება C- ფიტოციანინს, ქრება და მის ნაცვლად წარმოიქმნება ორი პიკი - 70 და 93 
° C- ზე;  - კალორიმეტრიის რთული მრუდი იცვლება უფრო მარტივით; სითბოს   ინტეგრალური 
შთანთქმა ორჯერ მცირდება. დასხივების შემდეგ, რეკულტივირებულ Spirulina Platensis უჯრედებს 
აქვს DSC პროფილი, რომელიც აჩვენებს C- ფიკოციანინის სრულ აღდგენას, რომლის დნობის 
ტემპერატურა 6 ° C- ით უფრო მაღალია ნორმასთან შედარებით. DSC- ის მონაცემების გამოყენებით, 
ჩვენ გამოვთვალეთ C- ფიტოციანინის კონცენტრაცია, რომელიც უდრის 35 ± 5 ° C- ს.
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3. J. Monaselidze, E. 
Gelagutashvili, N. 
Bagdavadze, M. 
Gorgoshidze and 
E. Lomidze. 
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DOI: 
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Eur. Chem. Bull. 
2019, 8(2), 38-43.

Hungarian 
Academy of 
Sciences.

6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ოპტიკური და დიფერენციალური სკანირების მიკროკალორიმეტრიის (DSC) მეთოდებით 7.2 კგ 137Cs 
გამა სხივებით დასხივებამდე და დასხივების შემდეგ შესწავლილ იქნა ტოქსიკური ლითონის 
იონების Cd (II) და Pb (II) მოქმედება ციანობაქტერიის (ცისფერი მწვანე წყალმცენარეები) Spirulina 
platensis ნატიურ უჯრედებზე.ნაჩვენებია, რომ ლითონის იონების დამატება იწვევს ოპტიკური 
შთანთქმის სპექტრის ზოლის ინტენსივობის დაქვეითებას. დასხივების შემთხვევაში, შთანთქმის 
ზოლის  ინტენსივობა მცირდება უფრო მეტად  ვიდრე დასხივების გარეშე.  Pb (II)-ის Spirulina 
Platensis-თან ბმის მუდმივა განსაზღვრულია „ pH =9,2“ საკვები გარემოსთვის. DSC მონაცემები 
აჩვენებს, რომ Cd (II) და Pb (II) იონები არ ცვლის შთანთქმის ინტეგრალურ სითბოს (ΔHm=24.6 ჯგ-1). 
დასხივების შემთხვევაში, DSC დნობის მრუდი პროფილს მნიშვნელოვნად იცვლის და ΔHm მცირდება 
ორჯერ, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ცილების 50% დენატურირდება. DSC მეთოდი ასევე 
შესაძლებლობას იძლევა შეაფასოს C- ფიკოციანინის შემცველობა  სითბოს შთანთქმის  პიკის 
ფართობიდან  50 ° C ტემპერატურაზე, რაც უდრის 35,5% -ს. დასხივებული სველი მასის, 
სუბკულტივირებული სველი მასის და განმეორებით იმავე დოზით დასხივებულ მასის  შემთხვევაში 
Spirulina platensis   ინგრედიენტების - C- ფიკოციანინი, ქლოროფილი და კაროტინოიდების 
შემადგენელობა იზრდება მეტალების იონების და დასხივების ერთდროული მოქმედების შედეგად.

4. N. Rcheulishvili 
1*, L. S. Tugushi1, 
E. N. Ginturi1, M. 
A. Gurielidze2 
and H.-Y. 
Holman3.

Influence of Na 
on Zn Uptake by 
Arthrobacter 
Globiformis 151B
http://dx.doi.org/
10.18576/jpac/05
0203

J. Pharm. Appl. 
Chem., 5, No. 2, 
67-70 (2019)

Natural Sciences 
Publishing USA
New York

4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესწავლილია Na- ს როლი Arthrobacter globiformis 151B- ის მიერ Zn- ის შთანთქმაზე. 
ართრობბაქტერი (Arthrobacter globiformis 151B) ცნობილია,როგორც ქრომის ამტანი (ქრომის გამძლე) 
ბაქტერია, შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაბინძურებულ გარემოში ტოქსიკური 
Cr(VI)-ის გასანეიტრალებლად. შესწავლილი ბაქტერიული შტამი გამოყოფილ იქნა ბაზალტის 
ნიმუშებიდან, რომლებიც აღებულია საქართველოში - Cr (VI)-ით ძლიერ  დაბინძურებულ კაზრეთში. 
ბაქტერიულ შტამებს ზრდიდნენ დროის სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში (17, 24, 48, 96 და 
144)სთ.-ში. ბაქტერიულ შტამების კულტივაციის გარემოში Na-ის კონცენტრაცია განისაზღვრებოდა 
2.0, 3.5, 6.5 და 9.5 მგ / მლ რაოდენობით. პარალელურად საკვლევ გარემოში განისაზღვრებოდა Zn-ის 
კონცენტრაცია. გაზომვები ტარდებოდა ატომური შთანთქმის სპექტროფოტომეტრით. მიღებული 

http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.38-43
http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.38-43
http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.38-43
http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203
http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203
http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203
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შედეგებით ვვარაუდობთ, რომ (Arthobacter globiformis 151B) ბაქტერიები მეტ Zn-ს შთანთქავენ, როცა 
ზრდის საწყის პერიოდში კულტივაციის გარემოში Na-ის მაღალი კონცენტრაციაა.

5 A. Rcheulishvili, 
[a] E. Ginturi, [a]L. 
Tugushi, [a] M. 
Gurielidze, [b] N. 
Rcheulishvili[a] 
and H.-Y. 
Holman[c]
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131
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4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესწავლილი იქნა ქრომის გამძლე ბაქტერიების მიერ Cr (VI) და Cu- ს ასიმილაციის პროცესი და ამ 
პროცესზე კონცენტრირებული Na- ის იონების მოქმედება. ბაქტერიები ცნობილია იმით, რომ მათ 
შეუძლიათ ექვსვალენტიანი ქრომის იონების გარემოდან ინტენსიური ამოქაჩვა, მათი გადაკეთება 
სამვალენტიან ქრომად (Cr(III)-ად) და უჯრედებში მათი დაგროვება. ამ თვისებების გამო, მათი 
გამოყენება შესაძლებელია ტოქსიკური Cr(VI) – ით დაბინძურებული გარემოს გასანეიტრალებლად. 
შესწავლილი ბაქტერიული შტამი იზოლირებული იყო ბაზალტის ნიმუშებიდან, რომლებიც 
აღებულია კაზრეთში, Cr (VI)-ით უკიდურესად დაბინძურებული უბნებიდან. შესწავლილი 
ელემენტების (Cr და Cu) და Na გადაწყვეტილებები მიიღეს ერთდროულად მკვებავ საშუალებაში. 
ჩვენ შევისწავლეთ Na იონების სხვადასხვა კონცენტრაციის მოქმედება ბაქტერიული გაშენების 
სხვადასხვა პერიოდში (17 სთ, 24 სთ, 48 სთ, 96 სთ და 144 სთ) Cr და Cu ბაქტერიების ასიმილაციაზე. 
Na- ს კონცენტრაცია მკვებავ საშუალებებში შეადგენდა 2, 3.5, 6.5 და 9.5 გ მლ-1. ბაქტერიების 
უჯრედში მეტალების (Cr, Cu და Na) შემცველობის  განსასაზღვრავად, უჯრედები  ცენტრიფუგაში  
მოთავსთდა და შედეგად მიღებული ბაქტერიული ნალექი მომზადდა ანალიზისთვის. ლითონის 
შემცველობა იზომებოდა ატომური შთანთქმის სპექტრომეტრით.

6 N. Kuchava, P. 
Imnadze, I. 
Nikolaishvili, L. 
Chkartishvili. 

J. Pharm. Appl. 
Chem., 5, 2, 81-84, 
2019.

http://dx.doi.org/10.
18576/jpac/050203

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
განხილულია 137 Cs რადიონუკლიდის ვერტიკალური მიგრაციის პრობლემა ორი ქართული 

კურორტის - ურეკის და ბახმაროს ნიადაგში, რომლებიც ზღვის დონიდან სხვადასხვა სიმაღლეზე 
მდებარეობს. ნიმუშები აღებულ იქნა ჩერნობილის კატასტროფიდან 31 წლის შემდეგ, ანუ ხსენებული 

რადიონუკლიდის ნახევარდაშლის პერიოდის  გასვლის შემდეგ. 137 Cs -ის პრობლემისადმი დიდი 
ინტერესი აიხსნება სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მქონე ნიადაგებში მისი მიგრაციის 

გამოძიების მიზეზით.  ნიადაგის ნიმუშები ორივე ადგილზე აღებულ იქნა ერთსა და იმავე დღეს (2017 
წლის 15 ივლისი) ზედაპირზე და ნიადაგის სხვადასხვა სიღრმეში 40 სმ-მდე. გამოკვლეული ორი 

სხვადასხვა ტიპის ნიადაგისთვის აშკარად ჩანს 137 Cs რადიონუკლიდის ვერტიკალური მიგრაციის 
განსხვავებული ხასიათი.

http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203
http://dx.doi.org/10.18576/jpac/050203
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 
დრო და ადგილი

1
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 
დრო და ადგილი

1 დათუკიშვილი,ნ., 
ქუთათელაძე,თ., გაბრიაძე,ი., 
ვიშნეპოლსკი, ბ., ბიწკინაშვილი, 
კ., ქარსელაძე, მ., 
ქართველიშვილი,თ., ასათიანი, 
ნ., საპოჟნიკოვა,ნ.

“DNA-based multiplex technologies 
for identification of genetically 
modified foods”

24-28 March, 2019, Leiden, The 
Netherlands

2 Vasil G. Bregadze 
Irine G. Khutsishvili 
Tamar G. Giorgadze 
Mikhail G. Gadabadze Teimuraz B. 
Khuskivadze

DNA Photonics: Spectroscopic and 
Thermodynamic Methods for 
Studying Nanotechnological 
Abilities of DNA in Biomedical 
Research

Proceedings of the Fourth 
International Conference of 
European Academy of Science,
January 20-30, 2019, Bonn, 
Germany

3 Tamar G. Giorgadze, Zaza G. 
Melikishvili, Irine G. Khutsishvili 
and Vasil G. Bregadze.

Influence of Silver Nanoparticles on 
Fluorescence Resonance Energy 
Transfer between Dyes Intercalated 
in DNA, 

International conference and Expo 
on Nanotechnology & 
Nanomaterial’s, 
Osaka, Japan on 14-15 November 
2019.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

     
 დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, 
მისთვის მნიშვნელოვანი აქტივობაც.
      ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და 
ელექტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით.
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      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესა-
ბამისად, ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ 
დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით `არ შეფასდა~.

                
●     ●     ●

5.  გამოყენებითი კვლევების ცენტრი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

1.
K.Kapanadze, 
A.Magalashvili, 
P.Imnadze

Heliyon, 2019,Volume 5, Issue  
Geochemistry,Geology, 
Geophysics, Ecology,  
Environmental Science.   

https://doi.org/10.1016/j.helion.2019.      
e01377

2.

J.Monaselidze, E. 
Gelagutashvili, N. 
Bagdavadze, A. Gongadze, 
M. Gogebashvili, N. 
Ivanishvili, M. 
Gorgoshidze

J. Pharm. Appl. Chem., 5, No.2, 75-
80 2019.

DOI: 10.18576/jpac/050205

3. N.Kuchava,  P.Imnadze,  
I.Nikolaishvili,   
L.Chkhartishvili

Journal of Pharmaceutical and 
Applied Chemistry An 
International Journal.        J Pharm. 
Appl. Chem., 5, #2, 2019, pp. 81-84

DOI: 10.18576/jpac/050206

4. K. Kapanadze, 
A.Magalashvili, 
P.Imnadze

European Chemical Bulletin.              
Eur. Chem. Bull. 2019, 8(8), pp. 
274-281

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.274-
281

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOIან ISSN

     1.

M. Avkopashvili, A. 
Gongadze, G. 
Avkopashvili and L. 
Matchavariani

გაგზავნილია Journal of 
Environmental Biology Volume 41 
(2020)

ISSN: 0254-8704

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
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4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამე
ცნიერო ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფი
კაციო კოდი

პროექტში 
ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელებ
ის პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 
საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 
განხორციელებ
ის პერიოდი 

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

1. M. Avkopashvili, A. 
Gongadze, G. Avkopashvili, L. 
Matchavariani and I. 
Avkopashvili

19th International Multidisciplinary 
Scientific  Geoconference SGEM 
2019
30 june=6 jule,2019 Albena, 
Bulgaria v.19, p 417-424 

ISSUE 3.2 

     2. Gogebashvili M.E., Gongadze 
A.D., Tulashvili E.V., 
Ivanishvili N.I., Osidze I.G., 
Kiparoidze S.A

7th Congress of Radiobiological 
Society of Ukraine, Book of 
Abstracts, Kyiv, 2019.      

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN
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7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშო
რისო სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 
დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება 
(პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):

4.გამოყენებითი კვლევების ცენტრი

ხელმძღვანელი: ალექსანდრე ღონღაძე . 
თანამშრომლები: პლატონ იმნაძე, იოსებ ოსიძე, მიხეილ გოგებაშვილი, ნაზი 
ივანიშვილი, გურანდა ავქოფაშვილი. 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1. რადიონუკლეიდებით დაბინძურებული ნიადაგებიდან ველური მცენარეების მიერ 
რადიონუკლეიდების ამოღების შესწავლა

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები
სმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

1.2. 
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№

დასრულებული 
პროექტისდასახელებამეცნიე
რებისდარგისადასამეცნიერომ
იმართულებისმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით) 

1

ზესტაფონისა და ჭიათურის 
რაიონების ნიადაგების 
პრობლემები.
დასავლეთ საქართველოს 
ნიადაგებზე საწარმოების 
გავლ;ენის შესწავლა

2014-2019

გ. ავქოფაშვილი (ნიადასგის 
სინჯების აღება,  გასაზომად 
ნიმუძშების მომზადება, 
გაზომვების  ჩატარება) ა.ღონღაძე 
(მიღებული შედეგების ანალიზი) 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია  (ქართულ ენაზე)
6. წიაღ
ისეული მინერალების  მომპოვებელი საწარმოები ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურ გავლენას ახდენენ 
გარემოზე, კერძოდ კი ჰაერზე, წყალზე და ნიადაგზე, როცა ხდება გარემოზე მავნე ზემოქმედების 
უგულებელყოფა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია საქართველოში მოქმედი  2 საწარმო,    „RMG Gold and 
Cupper“ ოქროსა და სპილენძის მომპოვებელი ღია კარიერული ტიპის საწარმო რომელიც 1970 წლიდან 
ფუნქციონირებს და GM- Georgian Manganese მანგანუმის მომპოვებელი საბადო, რომელმაც მანგანუმის 
მოპოვება 1879 წელს დაიწყო. RMG-ოქროსა და სპილენძის მომპოვებელი კარიერი მდებარეობს 
აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, დაბა 
კაზრეთში, ხოლო GM - კი დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ, ჭიათურისა და ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტებში, ქ. ჭიათურასა და ქ. ზესტაფონში.
ნიადაგი პრობლემური შეიძლება იყოს არა მხოლოდ იმის გამო, რომ მასში ზდკ-ზე მეტია იმ 
ელემენტების რაოდენობა, რომლებიც ტოქსიკურნი არიან და ვნებენ ადამიანის ორგანიზმს. ჩვენის 
აზრით ნიადაგი პრობლემურია მაშინაც, თუ ცოტაა იმ ელემენტების რაოდენობა რომელთა მიღება 
აუცილებელია ადამიანის ორგანიზმისათვის, როგორებიცაა Mg, Al, K,P,Fe.
საწარმოს მიერ მანგანუმისაგან არასათანადოდ გაფილტრული წყლები ჩაედინება მდინარე ყვირილაში, 
რომელიც თავის მხრივ აბინძურებს მომიჯნავე ზესტაფონის რაიონის ნიადაგებს. აღსანიშნავია, რომ 
მანგანუმით ზესტაფონის რაიონის ნიადაგების დაბინძურება უფრო ძლიერია, ვიდრე ჭიათურის 
ნიადაგების. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს ან წყლით დაბინძურების შემთხვევაში ნიადაგში 
მანგანუმის მეტი რაოდენობის შესვლით, ან იმით რომ ჭარბი მეტალების ნიადაგის სიღრმეში მიგრაცია 
უფრო ნაკლები სიჩქარით მიმდინარეობს ვიდრე ჰაერით დაბინძურების შემთხვევაში.

 აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო დაგვედგინა თუ რა გავლენას ახდენს მანგანუმისა და სპილენძი-
ოქროს მოპოვება მის შემოგარენში არსებულ ნიადაგებზე, იწვევს თუ არა მანგანუმის წარმოება 
მანგანუმის კონცენტრაციის მომატებას იმ ნიადაგებში, რომლებიც წარმოებას ესაზღვრება და ასევე 
სპილენძისა და ოქროს მომპოვებელი კარიერის მიმდებარე ნიადაგებში ხდება თუ არა სპილენძის 
კონცენტრაციის მომატება. აღნიშნულის დასადგენად 2014 წელს ჩატარდა კვლევა, რომლის ფარგლებში, 
მოხდა ნიადაგის სინჯების აღება ჭიათურის, ზესტაფონისა  (დასავლეთ საქართველო), და  ბოლნისისა 
და დმანისის მუნიციპალიტეტებიდან (აღმოსავლეთ საქართველო). ასევე კვლევის ერთ-ერთ მიზანს 
წარმოადგენდა დასავლეთ საქართველოს ნიადაგებში მძიმე ლითონთა შემცველობის საშუალო 
პროცენტული რაოდენობის გამოთვლა და აღმოსავლეთ საქართველოს ბოლნისის რეგიონის 
ნიადაგებთან  შედარება. 
7.ბიოაქტივატორების გავლენა მცენარეების მიერ რადიონუკლეიდებით დაბინძურებული 
ნიადაგებიდან მცენარეების მიერ რადიონუკლეიდების შეთვისების დინამიკაზე. 20000 ბეკ/კგ 
დაბინძურებულ 2 ჭურჭელში მოვათავსეთ ნაცარქათამა. ერთერთს დავასხით ბიოაქტივატორი ლინგო-
ჰუმუტი. სინჯები ავიღეთ  აგვისტოში და ოქტომბრის დასწყისში. ნიმუშები მოვამზადეთ გასაზომად. 
გაზომვები დაგეგმილია 2020 წლის იანვარ-მარტში. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები
2.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები
სმითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

2.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები
სმითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები
სმითითებით,პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

1 2 3 4



91

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

3.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები
სმითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახ
ელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა
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1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიისსათა-
ური, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება 
და 
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიისსათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება 
და 
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახ
ელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები
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№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის
სათაური, 
დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდები
ს
რაოდენო
ბა

1 K. Kapanadze, 
A.Magalashvili, 
P.Imnadze

“A STUDY OF 
DISTRIBUTION OF 
NATURAL 
RADIONUCLIDES IN 
SOILS AND 
ASSESSMENT OF 
EXPOSURE HAZARDS 
FROM TERRESTRIAL 
-RADIATION IN THE 
REGION OF TSALKA 
(GEORGIA))”
 DOI: Eur. Chem. Bull. 
2019, 8(8), 274-281

Eur. Chem. Bull. 
2019, 8(8), pp. 274-
281

Elsevier
Publishing company
Amsterdam, Netherlands

8

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
ბუნებრივი რადიონუკლიდების, როგორიცაა 238U, 232Th და 40K , აქტიურობის კონცენტრაციის 
განსასაზღვრად (ბკ კგ-1) გამოყენებულ იქნა გამა-სპექტრომეტრული მეთოდი. ნიმუშები აღებულ იქნა 
ნიადაგიდან, სამხრეთ საქართველოს წალკის რეგიონში. განსაზღვრულ იქნა ნიადაგში 
რადიონუკლიდების შემცველობა (გ კგ-1 და ppm). გარდა ამისა, განისაზღვრა 137Cs- ის ხელოვნური 
რადიონუკლიდის კონცენტრაცია, რამაც აჩვენა სასწავლო ფართობის დაბინძურების ხასიათი. 
კვლევის შედეგების საფუძველზე გამოიანგარიშეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფიზიკური პარამეტრის 
კრიტიკული სიდიდე,  რაც აუცილებელია მოსახლეობისთვის რადიაციული ზემოქმედების რისკების 
შესაფასებლად. შედეგების შედარებით წინა სამუშაოსთან და  საერთაშორისო ორგანიზაციების 
რეკომენდაციებთან, მიღებული იქნა შესაბამისი დასკვნები .

2 J.Monaselidze, E. 
Gelagutashvili, N. 
Bagdavadze, A. 
Gongadze, M. 
Gogebashvili, N. 
Ivanishvili, M. 
Gorgoshidze

Effect  of  γ-Irradiation  
on  Stability  of  
Cyanobacteria  Spirulina 
platensis Intact Cells.
DOI: 
10.18576/jpac/050205

Appl. Chem., 5, 
No. 2, 75-80 (2019)

Natural Sciences 
Publishing USA
19 W. 34th St., Suite 1018 
New York, NY 10001 
USA

      6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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7.2kGy 137Cs გამა გამოსხივების გავლენა  ციანობაქტერიის (ცისფერი-მწვანე წყალმცენარე) 
სპირულინას პლაცენტის (Spirulina platensis) ნატიური უჯრედების სუსპენზიის სველი  და მშრალი 
მასის ნიმუშებზე, შესწავლილ იქნა ოპტიკური და დიფერენციალური სკანირების 
მიკროკალორიმეტრიის მეთოდებით. ნაჩვენებია, რომ  მაღალი დოზებით დასხივებისას (137Cs გამა 
გამოსხივების)  Spirulina platensis– ის ყველა ნიმუში რადიორეზისტენტულია. ნაჩვენები იქნა, რომ 
დასხივება მხოლოდ ოპტიკური შთანთქმის სპექტრის ინტენსივობის დაქვეითებას იწვევს. ამასთან, 
აღმოჩენილი სითბოს შთანთქმის სპექტრი ცხადყოფს ინტენსივობის შემცირებას და ასევე სითბოს 
გადანაწილებას ტემპერატურული სკალის გასწვრივ. კერძოდ, სითბოს შთანთქმის ინტენსიური პიკი 
50 ° C- ზე, რაც შეესაბამება C- ფიტოციანინს, ქრება და მის ნაცვლად წარმოიქმნება ორი პიკი - 70 და 93 
° C- ზე;  - კალორიმეტრიის რთული მრუდი იცვლება უფრო მარტივით; სითბოს   ინტეგრალური 
შთანთქმა ორჯერ მცირდება. დასხივების შემდეგ, რეკულტივირებულ Spirulina Platensis უჯრედებს 
აქვს DSC პროფილი, რომელიც აჩვენებს C- ფიკოციანინის სრულ აღდგენას, რომლის დნობის 
ტემპერატურა 6 ° C- ით უფრო მაღალია ნორმასთან შედარებით. DSC- ის მონაცემების გამოყენებით, 
ჩვენ გამოვთვალეთ C- ფიტოციანინის კონცენტრაცია, რომელიც უდრის 35 ± 5 ° C- ს.

3. N. Kuchava, P. 
Imnadze, I. 
Nikolaishvili, L. 
Chkhartishvili.

Case Study on Vertical 
Migration of 137 Cs 
Radionuclide in Soil of 
Two Resorts in Georgia 
after 31 Years from 
Chernobyl Accident
DOI: 
10.18576/jpac/050206

J. Pharm. Appl. 
Chem., 5, No. 2, 
81-84 (2019)

Natural Sciences 
Publishing USA
19 W. 34th St., Suite 1018
New York, NY 10001
USA 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

განხილულია 137 Cs რადიონუკლიდის ვერტიკალური მიგრაციის პრობლემა ორი ქართული 
კურორტის - ურეკის და ბახმაროს ნიადაგში, რომლებიცზღვის დონიდან სხვადასხვა სიმაღლეზე 
მდებარეობს. ნიმუშები აღებულ იქნა ჩერნობილის კატასტროფიდან 31 წლის შემდეგ, ანუ ხსენებული 
რადიონუკლიდის ნახევარდაშლის პერიოდის გასვლის შემდეგ. 137 Cs -ის პრობლემისადმი დიდი 
ინტერესი აიხსნება სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მქონე ნიადაგებში მისი მიგრაციის 
გამოძიების მიზეზით. ნიადაგის ნიმუშები ორივე ადგილზე აღებულ იქნა ერთსა და იმავე დღეს (2017 
წლის 15 ივლისი) ზედაპირზე და ნიადაგის სხვადასხვა სიღრმეში 40 სმ-მდე. გამოკვლეული ორი 
სხვადასხვა ტიპის ნიადაგისთვის აშკარად ჩანს 137 Cs რადიონუკლიდის ვერტიკალური მიგრაციის 
განსხვავებული ხასიათი.

4. K. Kapanadze, 
A.Magalashvili, 
P.Imnadze

“Distribution of  Natural 
Radionuclides in the 
Soils and Assessment of 
Radiation Hazards  in 
the Khrami Late 
Variscan Crystal Massif  
(Georgia)”
https://doi.org/10.1016/j.
helion.2019.      e01377

Heliyon, 
2019,Volume 5, 
Issue  
Geochemistry,Geol
ogy, Geophysics, 
Ecology,  
Environmental 
Science.   

Elsevier
Publishing company
Amsterdam, Netherlands
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კვლევა ჩატარდა რადიონუკლიდების (238U, 232Th და 40K) ბუნებრივი განაწილების  დადგენის 
მიზნით, ხრამის (Late Variscan crystal ) ვარისკანის ბროლის მასივში და ნიადაგებზე, რომლითაც 
დაფარულია მისი მიმდებარე ტერიტორია. გამოყენებულ იქნა გამა-გამოსხივების  სპექტრომეტრი. 
მიღებული შედეგების საფუძველზე, რადიოლოგიური პარამეტრების (შენობის გარეთ  შთანთქმული 
გამა გამოსხივების დოზის მაჩვენებელი, წლიური ეფექტური დოზა; რადიუმის ექვივალენტური 
მოქმედება) შეფასებით დადგინდა გამოყენებული სამშენებლო მასალების  გამოსხივების საშიშროება. 
ხელოვნური 137Cs  რადიონუკლიდის  კონცენტრაციით გამოვლენილია საკვლევი ფართობის 
რადიოაქტიური დაბინძურების ხასიათი. განსხვავება დაფიქსირდა რადიონუკლიდების 
კონცენტრაციებს შორის, რომლებიც წარმოიშვა  ვარისკანის ბროლის სუბსტრატის ხარჯზე და ახლახან 
ამოფრქვეული ლავას შედეგად. მიღებული შედეგები შედარებულია სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებულ 
ანალოგიურ კვლევებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებთან და 
რეკომენდაციებთან (UNSCEAR, ICRP).

6. სამეცნიერო ფორუმები სმუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების
დროდაადგილი

1
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)
დაწესებულებას თუსაჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.
ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 
ვერსიის (CD-დისკი) სახით.
ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 
ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 
აღინიშნება ფორმულით `არშეფასდა~.     



96

სარჩევი:

1. კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილება                1-35    გვ  .
2. ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება                  35-42   გვ.
3. პლაზმის ფიზიკის განყოფილება                                                  42-66   გვ. 
4. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება                   66-88  გვ.
5. გამოყენებითი კვლევების ცენტრი                                                 88-99 გვ. 



ანგარიშის ფორმა № 1

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან
არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/
ცენტრის) დასახელება:

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტში არის: 7 სამეცნიერო განყოფილება, სულ 85 მეცნიერი
თანამშრომელი
გამოიცა 14 მონოგრაფია
დაბეჭდილია 106 სტატია (მათ შორის 3 უცხოეთში)
წაკითხულია 166 მოხსენება (მათ შორის 55 საერთაშორისო)

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 2019 წლის ცალკეული გამოცემები:
(მონოგრაფიები, წიგნები, სახელმძღვანელოები)

1) ავ. არაბული და სხვ. ,, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“, თბილისი, ,,მერიდიანი“,
900 გვ

2) თეიმურაზ გვანცელაძე - აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, მეორე გამოცემა. 236 გვ
3) თეიმურაზ გვანცელაძე - ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი, მეორე გამოცემა, 260 გვ.
4) გიორგი გოგოლაშვილი - „ენა -ბედისწერა“ (ფიქრები ანა კალანდაძეზე), თსუ გამომცემლობა,

96 გვ.
5) გიორგი გოგოლაშვილი -,,შვენებით სავსე ქართული“ (ფიქრები დავით კლდიაშვილზე), თსუ

გამომცემლობა, 79 გვ.
6) გიორგი გოგოლაშვილი - ,,ქართული ქართველთ რწმენაა“ (ფიქრები მუხრან მაჭავარიანზე),

თსუ გამომცემლობა, 71 გვ.
7) თამარ ვაშაკიძე - ,,უებრო სიტყვის მთქმელი“, თსუ გამომცემლობა, 150 გვ.
8) გუჩა კვარაცხელია - მოვალე ვარ ქართველთათვის - საბა-360, საქ. მეცნ. აკადემიკის გამოცემა,

31 გვ.
9) რომან ლოლუა - კავკასიის ალბანური ენის გრამატიკული ანალიზი, 355 გვ.
10) ქეთევან ლომთათიძე ,,შრომები“, თსუ გამომცემლობა ტ. II, 401 გვ.
11) ჭაბუკი ქირია , თეა ქამუშაძე, რუსუდან ჭუმბურიძე, ნათელა მელიქიძე, თეა თათენაშვილი -

მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა ენისა და საგნობრივი შინაარსის ინტეგრირებული
სწავლება.საკითხავი ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის სტუდენტებისთვის,თბილისი,
,,საიმედო, 163 გვ.

12) იზა ჩანტლაძე - ,,ღვაწლი 80“, საქართ. მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 2019, 563 გვ.
13) მერაბ ჩუხუა - Georgian-Circassian-Apxazian Etymological Dictionary, თსუ გამომცემლობა, 880 გვ.
14) გიორგი ცოცანიძე, გრიგოლ დეისაძე, ნანული აზიკური, მალხაზ ჯოხაძე, ანზორ გოგოთიძე,

ანა შანშიაშვილი - 100 ველური მცენარე თუშეთიდან, თბილისი, 2019 წ.
15) ნანა ხოჭოლავა - „მცენარეთა ქართული სახელების ლექსიკონი“ იბეჭდება

ბ) კრებულები:

1) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ტ. XLVII, თბილისი, 2019, 280 გვ.
2) ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, თბილისი, 2019



2

3) დიალექტოლოგიური კრებული 39 -ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი, 2019.

4) ეტიმოლოგიური ძიებანი ტ. XVI, თბილისი, 2019
5) დიალექტოლოგიური კრებული, თბილისი, 2019, 262 გვ.
6) საენათმეცნიერო ძიებანი, XLI, თბილისი, 2019

გ) სიმპოზიუმები, კონფერენციები, სესიები:

1) არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXX, 2019 წელი, 88 გვ.
2) არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი,

2019, გვ. 70
3) XXXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (14-16 ნოემბერი, 2019 წელი).

ზუგდიდი, 104 გვ.
4) საერთაშორისო კონფერენცია ,,ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები V ისტორიული და

ეტიმოლოგიური ლექსიკოგრაფიის საკითხები, 2019

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1 ლომთაძე თამარი, რეუვენ

ენოხი Judeo-Georgian
Language as an Identity Marker
of Georgian Jews (The Jews
Living in Georgia)”

Journal of Jewish Languages, 7, 2019,
1-27

2213-4638
https://brill.com/view/journals/jjl/jjl-
overview.xml

2 თ. ლომთაძე., ლ. გულედანი,
„იერუსალიმში/ისრაელში
ალია/ასვლა
(გამონათქვამის
სტრუქტურისა და
წარმოშობისათვის)“

საქართველოს ეროვნული
მეცნიერებათა აკადემიის
„მოამბე“, 13/3, 2019

http://science.org.ge/bnas/vol-13-
3.html

3 ნათია ფონიავა
ეთერ შენგელია

საერთაშორისო ჟურნალი
„მულტილინგვური
განათლებისთვის“, 14, გვ. 26-35

DOI: 10.22333/ijme

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

1 ლევან აზმაიფარაშვილი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII

ISSN 1987-6572

2 ნოდარ არდოტელი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, გვ. 19-23

ISSN 1987-6572

3 ნოდარ არდოტელი ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI, გვ.
4-8

ISSN 1987-9946
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4 მარინა ბერიძე, ლია
ბაკურაძე, ზაქარია
ფურცხვანიძე

იბეჭდება მოხსენება "A Georgian
Language Island in Iran. The
Fereydani
Georgian." მაღალრეიტინგული
ჟურნალი Iranian Studies -
Manuscript

ID CIST-2019-0160

5 მანანა ბუკია იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება XLVII, გვ, 24-31

ISSN 1987-6572

6 მანანა ბუკია სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები XVIII,
ჰუმანიტარულ და სოციალურ-
პოლიტიკურ მეცნიერებათა
სერია, გვ. 17-22

ISSN 1978-6998

7 მანანა ბუკია ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI ISSN 1987-9946
8 თეა ბურჭულაძე იბერიულ-კავკასიური

ენათმეცნიერება, XLVII
ISSN 1987-6572

9 ელიზავეტა გაზდელიანი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII

ISSN 1987-6572

10 ლელა გიგლემიანი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, 59-62

ISSN 1987-6572

11 გიორგი გოგოლაშვილი იბერიულ - კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, გვ. 63-71

ISSN 1987-6572

12 გიორგი გოგოლაშვილი საენათმეცნიერო ძიებანი, XLI, გვ.
3-15

ISSN 1987-6653

13 ქეთევან დათუკიშვილი „ქართველური ენათმეცნიერება“ V,
გვ.24-29

ISSN 2346-8106

14 მაკა თეთრაძე იბერიულ - კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII,78-88

ISSN 1987-6572

15 დიანა კაკაშვილი იბერიულ - კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII,89-99

ISSN 1987-6572

16 ლევან კელაურაძე ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI ISSN 1987-9946
17 ციცინო კვანტალიანი

( რ. ლანდია)
საენათმეცნიერო ძიებანი XLI 2019
წელი, 23-35

ISSN 1987-6659

18 გუჩა კვარაცხელია
(ლია აბულაძე)

იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, გვ. 259-
272

ISSN 1987-6572

19 ზაალი კიკვიძე
(ლევან ფაჩულია)

9th International Research Conference
on Education, Language and
Literature. Proceedings Book, 450-460

ISSN: 1198-0180

20 მაკა ლაბარტყავა იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, 94-100

ISSN 1987-6572

21 ნანა ლოლაძე
(მ. აბალაკი)

კულტურათა შორის დიალოგები,
შრომები V, 2019, გვ. 297-301

ISSN 2233-3401

22 ნანა ლოლაძე „ქართველურიენათმეცნიერება“,ტ.
VI (იბეჭდება)

ISSN 2346-8106

23 რომან ლოლუა „იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება“, ტ. XLVII, 101-
103

ISSN 1987-6572

24 რომან ლოლუა Вестник Академии наук Чеченской
Республики», № 3 (46), Грозный,
2019, გვ. 104-113.

ISSN-2070-2348
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25 ქეთევან მარგიანი
( რამაზ ქურდაძე, მაია
ლომია, ნინო ჭუმბურიძე)

სამეცნიერო ჟურნალი
"სპეკალი", # 13

ISSN 1987-8583

26 ქეთევან მარგიანი
(რამაზ ქურდაძე)

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე,
ტომი 13, # 3

ISSN - 0132 – 1447

27 ქეთევან მარგიანი INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTILINGUAL EDUCATION, #13

DOI :ijme.2019.13001

28 ქეთევან მარგიანი
რამაზ ქურდაძე
მაია ლომია

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTILINGUAL EDUCATION, #14

DOI :ijme.2019.14001

29 ქეთევან მარგიანი
( თ. ჩანქსელიანი)

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTILINGUAL EDUCATION, #14 DOI :ijme.2019.14001

30 ვახტანგ მაღრაძე საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის სამეცნიერო
კრებული, (№4 (27 გვ. 15-20

ISSN N 512-102X

31 ნანა მაჭავარიანი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, ტ. XLVII 2019,
116-126

ISSN 1987-6572

32 ნანა მაჭავარიანი ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI
(იბეჭდება)

ISSN 1987-9946

33 ნანა მაჭავარიანი ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI
(იბეჭდება)

ISSN 1987-9946

34 სალომე ომიაძე იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, გვ. 127-
132

ISSN 1987-6572

35 სალომე ომიაძე „ქართველური ენათმეცნიერება“,
V, გვ. 72-79

ISSN 2346-8106

36 სალომე ომიაძე „ქართველური ენათმეცნიერება“,
VI, 7 გვ. (იბეჭდება)

ISSN 2346-8106

37 მედეა საღლიანი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, 2019, XLVII, 133-
146

ISSN 1987-6572

38 მურმან სუხიშვილი იბერიულ კავკასიური
ენათმეცნიერება XLVII, 2019, 147-
156

ISSN 1987-6572

39 თეა ტეტელოშვილი იბერიულ კავკასიური
ენათმეცნიერება XLVII, 2019, 157-
160

ISSN 1987-6572

40 როსტომ ფარეულიძე იბერიულ კავკასიური
ენათმეცნიერება XLVII, 2019, 161-
167

ISSN 1987-6572

41 ნათია ფონიავა იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, გვ. 168-
173

ISSN 1987-6572

42 ნათია ფონიავა
ეთერ შენგელია

საერთაშორისო ჟურნალი
„მულტილინგვური
განათლებისთვის“, #14,26-35

DOI: 10.22333/ijme
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43 ლია ქაროსანიძე იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, გვ. 174-
179

ISSN 1987-6572

44 მედეა ღლონტი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII, გვ. 180-
192

ISSN 1987-6572

45 მედეა ღლონტი ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI
(იბეჭდება)

ISSN 1987-9946

46 ხათუნა ყანდაშვილი საენათმეცნიერო ძიებანი, XLI, გვ.
36-43

ISSN 1987-6653

47 ნატო შავრეშიანი იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, 2019, XLVII, 193-
205

ISSN 1987-6572

48 ნინო შარაშენიძე
(მ. აფვაძე, მ. ღამბაშიძე)

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე,
ტომი 13

ISSN - 0132 – 1447

49 ეთერ შენგელია იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII. გვ.206-209

ISSN 1987-6572

50 ეთერ შენგელია
ნათია ფონიავა

საერთაშორისო ჟურნალი
„მულტილინგვური
განათლებისთვის“, #14; 26-35

DOI: 10.22333/ijme

51 ვაჟა შენგელია ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI
(იბეჭდება)

ISSN 1987-9946

52 იზოლდა ჩანტლაძე „იბერიულ-კავკასიური ენათმეც-
ნიერება“, XLVII, 210-222

ISSN 1987-6572

53 მანანა ჩაჩანიძე „ლიტერატურული საქართველო“,
№ 1, გვ. 10

ISSN 1987–9806

54 ნინო ციხიშვილი საენათმეცნიერო ძიებანი, XLI, გვ.
95 -106

ISSN 1987-6653

55 ნინო ციხიშვილი საენათმეცნიერო ძიებანი, XLI,
გვ.107-122

ISSN 1987-6653

56 გიორგი ცოცანიძე საენათმეცნიერო ძიებანი, XLI,
გვ.123-131

ISSN 1987-6653

57 ნინელი ჭოხონელიძე ეტიმოლოგიური ძიებანი, XVI
(იბეჭდება)

ISSN 1987-9946

58 ნინო ჭუმბურიძე „კულტურათაშორისი
დიალოგები“ შრომები

ISSN 2233-3401

59 ნინო ჭუმბურიძე
(მაია ლომია
რამაზ ქურდაძე
ქეთევან მარგიანი)

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ელექტრონული
რეცენზირებადი სამეცნიერო
ბილინგვური ჟურნალი „სპეკალი“,
# 13, 2019 - http://www.spekali.tsu.-
ge/indexphp/ge

ISSN1987-8583

60 ნინო ხახიაშვილი გელათის მეცნიერებათა აკადე-
მიის ჟურნალი 9-10, გვ. 3-15

ISSN 1512-1593

61 ნინო ხახიაშვილი კავკასიოლოგიური ძიებანი XVI
[იბეჭდება]

ISSN 1987-8777

62 მარინა ჯღარკავა იბერიულ- კავკასიური
ენათმენიერება
XLVII  /  2019, გვ.235-258

ISSN 1987-6572
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(23)
63 მარინა ჯღარკავა ფილოლოგიური პარალელები N 9 ISSN 1987-8095

64 მარინა ჯღარკავა
(მ. კაკაჩია)
(ქ. მარგიანი)

სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები XVIII

2018-2019, 23-38 გვ

ISSN 1987-6998

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის

სათაური
გამომგონებელი/ები და
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის

სათაური
გამომგონებელი/ები და
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 Volkswagen Stiftung
Foundation,
გერმანია

Az. 86514 მანანა ბუკია -
ტექსტების
რედაქტორი

ქართული ენის
ეროვნული
კორპუსი

2012-2019

2 ლატვიის
განათლების
განვითარების
სახელმწიფო
დეპარტამენტის
სტიპენდია

Nr.1.-50.3/3844 ლომთაძე თამარი ტერმინოლოგიური
მუშაობა ლატვიაში

01.02-01.06 2019

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის

საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 FR-18-072

ლევან აზმაიფარაშვილი
(პროექტის სამეცნიერო

ხელმძღვანელი)
რომან ლოლუა

(პროექტის
კოორდინატორი)
ნოდა არდოტელი

(ძირითადი
პერსონალი)

არსებით სახელთა კომპოზიტური
წარმოება კავკასიურ ენებში

(შედარებით-შეპირისპირებითი
ანალიზი

25.02.2019 –
25.02.2022
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მანანა ბუკია
(ძირითადი
პერსონალი)

დიანა კაკაშვილი
(ძირითადი
პერსონალი)

2 N21743 ლია ბაკურაძე -
პროექტის
ხელმძღვანელი
ელენე ნაპირელი -
კოორდინატორი,
ახალგაზრდა მკვლევარი
დიანა ანფიმიადი -
ძირითადი პრსონალი,
მკვლევარი
მაია ბარიხაშვილი -
ძირითადი პერსონალი,
მკვლევარი
მარინე ბერიძე -
დამხმარე პერსონალი,
მკვლევარი

ქართული ენობრივი კუნძული
ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA)_
ფერეიდნული დიალექტი ირანში

8

2016-2019

3 HE-18-1344 მანანა ბუკია (პროექტის
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი),
მონაწილეები:
ნატო ახალაია

(კოორდინატორი),
ზეზვა ქავთარაძე
(ახალგაზრდა
მეცნიერი), ლილე
თანდილავა (ძირითადი
მონაწილე)

ციფრულად დოკუმენტირებული
და ლინგვისტურად
ანოტირებული ლაზური ტექსტები
(ლექსიკონითურთ)

2018–2021

4 FR-17158 გიორგი გოგოლაშვილი
(პროექტის სამეცნიერო
ხელმძღვანელი),ძირით
ადი მონაწილე, თამარ
ლომთაძე
(კოორდინატორი)
ძირითადი მონაწილე,
ხათუნა ყანდაშვილი
(ახალგაზრდა მეცნერი)
ძირითადი მონაწილე,
რიტა
ჯაიანი(ახალგაზრდა
მკვლევარი)ძირითადი
მონაწილე

ქართული ენის გრამატიკა ნორმასა
და ვარიაციებს შორის

2018-2020

5 DI-2016-32 თამარ ლომთაძე -
ხელმძღვანელი;
კოორდინატორი -
ლალი გულედანი,
ძირითადი მონაწილე -
ცირა ჯანჯღავა,

ქართველ-ებრაელთა მეტყველება
ისრაელში

2016-2019
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ახალგაზრდა
მკვლევრები: რიტა
ჯაიანი და ანი
კვირიკაშვილი

5 FR-217300 ქეთევან მარგიანი
(ხელმძღვანელი)
რამაზ ქურდაძე
(კოორდინატორი)
მაია ლომია (წევრი)
მაია მადუაშვილი
(წევრი)

ევიდენციალობის კატეგორია
ქართველურ ენებში

2016-2019

6 FR 18-3422 მედეა საღლიანი-
ხელმძღვანელი; ლელა
გიგლემიანი -
კოორდინატორი; ნატო
შავრეშიანი -ძირითადი
პერსონალი; შორენა
შავრეშიანი -
ახალგაზრდა მეცნიერი

სვანური ნასესხები ლექსიკის
ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და
სემანტიკური ანალიზი

2019-2022

7 YS-19-435 ნატო შავრეშიანი
(ხელმძღვანელი)

პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური
კონტრუქციები სვანურში

2019-2021

8 217728 ეთერ შენგელია
(სამეცნიერო
ხელმძღანელი)
ნათია ფონიავა
(კოორდინატორი)

მეგრულ-ლაზური ინტონაცია 2016-2019

9 FR-18-3659 ვაჟა შენგელია -
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი;
პერსონალი:
ნოდარ არდოტელი,
დიანა კაკაშვილი,
რომან ლოლუა

კავკასიურ-ქართული
ლექსიკონები II

2019-2022

1
0

FR-217848 იზა ჩანტლაძე -
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი;
პერსონალი:
ქეთევან მარგიანი-
სუბარი
ქეთევან მარგიანი-
დადვანი;
რუსუდან იოსელიანი
ნათია ფონიავა

კოდორული მეტყველების
ადგილი სვანური ენის სისტემაში
(ინტერდისციპლინალური
გამოკვლევა სვანურ-გერმანული
ლექსიკონითურთ)

2016-2019

1
1

FR – 217430 როენა ჭკადუა -
ხელმძღვანელი; ლელა
გიგლემიანი -
კოორდინატორი;
ელიზავეტა
გაზდელიანი -
ძირითადი პერსონალი;

სვანური ტოპონიმიკა 2016-2019
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ნატო შავრეშიანი -
ძირითადი პერსონალი;
მედეა საღლიანი -
ძირითადი პერსონალი

1
2

FR17_388 რამაზ ქურდაძე
(სამეცნიერო ხე-
ლმძღვანელი)
მაია ლომია
(კოორდინატორი, მე-
ცნიერ-მკვლევარი)
ნინო ჭუმბურიძე
(მეცნიერ-მკვლევარი ‒
ძირითადი პერსონალი)
თამარ ჩანქსელიანი
(ახალგაზრდა მეცნიერი
‒ძირითადი პერსო-
ნალი) ქეთევან მარგიანი
‒ექსპერტ-სპეციალისტი
(დამხმარე პერსონალი)

„უარყოფის კატეგორია ქართ-
ველურ ენებში“

საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებები,
ჰუმანიტარული მეცნიერებები

2017-2020

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების
ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN

1
მაია აბალაკი, ნანა

ლოლაძე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კულტურათაშორისი დიალოგები“, თელავი,

2019
ISSN 2233-3401

2 ნოდარ
არდოტელი

CESS 20th Annual Conference, Washington LAN-01

3 ნოდარ
არდოტელი

Языки и культуры народов росии и мира,
Махачкала

ISBN 978-5-00128-287-7

4 ნოდარ
არდოტელი

კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი,
თბილისი

ISBN 978-9941-13-889-8

5 დიანა ანფიმიადი,
მაია ბარიხაშვილი,
ელენე ნაპირელი

8th International Conference on Narrative &
Language Studies (May 2-3, 2019), ქ.
ტრაპიზონი, თურქეთი

6 დიანა ანფიმიადი საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-17
დეკემბერი, 2019)

7 ლია ბაკურაძე
მარინე ბერიძე

კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი
„საქართველო კავკასისს კულტურულ-
ცივილიზაციურ კონტექსტში (ისტორია,
თანამედროვეობა და პერსპექტივები)“ (4-6
ნოემბერი, 2019; თბილისი, საქართველო)

ISBN 978-9941-13-889-8
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8 ლია ბაკურაძე საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-17
დეკემბერი, 2019)

9 მარინა ბერიძე საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-17
დეკემბერი, 2019)

10 მ. ბერიძე, დ.
ნადარაია, ც.
კვანტალიანი

კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი
„საქართველო კავკასისს კულტურულ-
ცივილიზაციურ კონტექსტში (ისტორია,
თანამედროვეობა და პერსპექტივები)“ (4-6
ნოემბერი, 2019; თბილისი, საქართველო)

ISBN 978-9941-13-889-8

11 მარინა ბერიძე,
ციცინო
კვანტალიანი

საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-17
დეკემბერი, 2019)

12 მანანა ბუკია V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
„ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა
განვითარების პერსპექტივები“, თბილისი

ISBN 978-9941-13-905-5

13 მანანა ბუკია კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი
– საქართველო კავკასიის კულტურულ-
ცივილიზაციურ კონტექსტში, თბილისი

ISBN 978-9941-13-889-8

14 თეა ბურჭულაძე „ენა და კულტურა“ V საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,
„მერიდიანი“, შრომები

ISBN 978-9941-13-849-2

15 თეა ბურჭულაძე იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი
მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია

არა აქვს

16 გვანცა
გვანცელაძე,
თეიმურაზ
გვანცელაძე

კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი.
თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2019 წლის 4-6 ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-889-8

17 ლელა
გიგლემიანი,
როენა ჭკადუა

”III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
„СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ –
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД” , გდანსკი,
პოლონეთი

არა აქვს

18 გიორგი
გოგოლაშვილი

„ენა და კულტურა“ V საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,
„მერიდიანი“, შრომები

ISBN 978-9941-13-849-2

19 ქეთევან
დათუკიშვილი

კავკასიოლოგთა V საეთაშორისო კონგრესი,
თბილისი

ISBN 978-9941-13-889-8

20 ქეთევან
დათუკიშვილი,
ნანა ლოლაძე,
მერაბ
ზაკლაშვილი

ქართული ენის ელექტრონული
განმატებითი ლექსიკონი, თბილისი

ISBN 978-9941-13-900-0
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21 თამარ ვაშაკიძე საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-17
დეკემბერი, 2019)

22 თამარ ვაშაკიძე „ენა და კულტურა“ V საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,
„მერიდიანი“, შრომები

ISBN 978-9941-13-849-2

23 თამარ ვაშაკიძე III საერთაშორისო კავკასიური
ლიტერატურული ფესტივალი, 2019 ,
ანაკლია

არა აქვს

24 მაკა თეთრაძე,
მარინა
ბერიძე,ნინო
შარაშენიძე,
სოფიკო
დარასელია

საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-17
დეკემბერი, 2019)

25 ზაალ კიკვიძე,
ლევან ფაჩულია

მეცხრე საერთაშორისო კვლევითი
კონფერენცია განათლების, ენისა და
ლიტერატურის საკითხებზე (3-4 მაისი, 2019;
თბილისი, საქართველო)

26 ზაალ კიკვიძე,
ლევან ფაჩულია

კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი
„საქართველო კავკასისს კულტურულ-
ცივილიზაციურ კონტექსტში (ისტორია,
თანამედროვეობა და პერსპექტივები)“ (4-6
ნოემბერი, 2019; თბილისი, საქართველო)

ISBN 978-9941-13-889-8

27 მაკა ლაბარტყავა „ენა და კულტურა“ V საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,
„მერიდიანი“, შრომები

ISBN 978-9941-13-849-2

28 თამარ ლომთაძე საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია
„ჰუმანიტარია და ინტერდისციპლინარული

კვლევები“
ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, 18.10-19.10. 2019
29 ქეთევან მარგიანი,

რამაზ ქურდაძე
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON
LANGUAGE, EDUCATION AND CULTURE (ICLEC)
ენის, განათლებისა და კულტურის მე-2
საერთაშორისო კონფერენცია
ქ. სტამბოლი (თურქეთი)
http://www.iclec.net/files/2018_abstracts.pdf

ISBN: 978-605-68873-0-7

30 ქეთევან მარგიანი,
რამაზ ქურდაძე

ჩრდილო-დასავლეთ გერმანიის მე -12
ენობრივი კოლოკვიუმი
ქ. ბრემენი (გერმანია)
http://www.fb10.uni-
bremen.de/nwlk2019/view_abstract

http://www.fb10.uni-
bremen.de/nwlk2019/view_abstract

31 ნანა მაჭავარიანი კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი,
თბილისი, 4-6.XI. 2019

ISBN 978-9941-13-889-8

32 ნანა მაჭავარიანი საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
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ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები“
15-17. XII. 2019

33 ნანა მაჭავარიანი ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU),
თბილისის მეცნიერებათა და ინოვაციების
საერთაშორისო ფესტივალი - 2019 ენა და
კულტურა, მიეძღვნა პოეტ-აკადემიკოს
მუხრან მაჭავარიანის დაბადების 90
წლისთავს, 24, IX, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

34 ელენე ნაპირელი,
დიანა ანფიმიადი,
მაია ბარიხაშვილი,
რუსუდან
პაპიაშვილი

საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V _
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-17
დეკემბერი, 2019)

35 სალომე ომიაძე XII International Conference – General and
Specialist Translation / Interpretation: Theory.
Methods. Practice. – XII საერთაშორისო
კონფერენცია „სპეციალური და მხატვრული
თარგმანი: თეორია, მეთოდოლოგია,
პრაქტიკა“, კიევი

ISBN 978-617-646-453-2

36 მედეა საღლიანი IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება, ქუთაისი, 2019

37 მედეა საღლიანი,
ლელაგიგლემიანი,
ნატო შავრეშიანი

Towards Loan-Adaptation of Words in the Svan
Language,The International Conference in
Memory of Dr.Anne Vainikka

არა აქვს

38 მედეა საღლიანი,
ნატო შავრეშიანი

III საერთაშორისო კონფერენცია
"სოციოლინგვისტური კვლევა თეორიასა და
პრაქტიკაში"

39 ლია ქაროსანიძე მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია
„ბერძნული ენა და ტერმინოლოგია“, ათენი,
საბერძნეთი

ISBN:978-618-83405-3-4

40 ნატო შავრეშიანი,
საღლიანი მედეა

საერთაშორისო კონფერენცია
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა,
ტენდენციები და გამოწვევები“,26-28
სექტემბერი, 2019, თბილისი

41 ნატო შავრეშიანი მეცნიერებისა და ინოვაციების
საერთაშორისო ფესტივალი, რესპუბლიკურ

ონომასტიკური კონფერენცია -
„თანამედროვე ონომასტიკური

პრობლემები“28-29 სექტემბერი, 2019,
ახალციხე
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42 ნატო შავრეშიანი IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თანამედროვე

ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება,18-20

ოქტომბერი, 2019, ქუთაისი
43 ნატო შავრეშიანი იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მე 7

საერთაშორისო კონფერენცია, 12 ივნისი,
2019, გორი

44 მერაბ ჩუხუა კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო
კონგრესის მასალები, თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-889-8

45 მერაბ ჩუხუა საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V -
ისტორიული და ეტიმოლოგიური

ლექსიკოგრაფიის საკითხები, თბილისი, 15-
17 დეკემბერი 2019

46 მერაბ ჩუხუა
რადოსლავ
კანარკოვსკი

საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები V -
ისტორიული და ეტიმოლოგიური

ლექსიკოგრაფიის საკითხები, თბილისი, 15-
17 დეკემბერი 2019

47 როენა ჭკადუა,
ლელა გიგლემიანი

”III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
„СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ – გდანსკი, პოლონეთი

არა აქვს

48 ნინო ჭუმბურიძე
მაია ლომია

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON
LANGUAGE, EDUCATION AND CULTURE (ICLEC)
ენის, განათლებისა და კულტურის მე-2
საერთაშორისო კონფერენცია
ქ. სტამბოლი (თურქეთი)

http://www.iclec.net/files/2018_abstracts.pdf

ISBN: 978-605-68873-0-7

49 ნინო ხახიაშვილი კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი.
თბილისი

ISBN 978-9941-13-889-8

50 ნინო ხახიაშვილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, IV საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება - 2019“.
იდენტობის ინტერდისციპლინარული
კვლევა. ქუთაისი

ISBN 978-9941- -

51 ნინო ხახიაშვილი წმ. გრიგოლ ფერაძის I საერთაშორისო
კონფერენცია „საქართველო და
ქრისტიანული ცივილიზაცია“.
თბილისი - ბაკურციხე

ISBN 978-9941-8-1660-4

52 ნანა ხოჭოლავა IV საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება“, აბსტრაქტები,
ქუთაისი 2019

ISBN 978-9941

53 ნანა ხოჭოლავა საერთაშორისო კონფერენცია, ენა და ISBN 978-9941-13-900-0
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თანამედროვე ტექნოლოგიები V -
ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები, თბილისი 2019;
გვ. 77-78.

54 ნანა ხოჭოლავა კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესის
მასალები, 2019;  90-91;

ISBN 978-9941-13-889-8

55 ცირა ჯანჯღავა
თ. ლომთაძე

ენა და კულტურა, კიევი ISSN 2522-493 X

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 ლევან აზმაიფარაშვილი არნ. ჩიქობავას სახელობის

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის მასალები

ISBN 978-9941-13-906-2

2 ნოდარ არდოტელი არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის მასალები

ISBN 978-9941-13-906-2

3 ნოდარ არდოტელი არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის მასალები

ISBN 978-9941-13-906-2

4 დიანა ანფიმიადი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

5 ლია ბაკურაძე XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

6 ლია ბაკურაძე
მარინა ბერიძე

რესპუბლიკური ონომასტიკური
კონფერენცია – „თანამედროვე
ონომასტიკური პრობლემები“ (28-29
სექტემბერი, 2019), ახალციხე

არა აქვს

7 ლია ბაკურაძე
მარინა ბერიძე

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის კონფერენცია - არნ.
ჩიქობავას საკითხავები (XXX) 2019
წელი

ISBN 978-9941-13-849-2

8 მაია ბარიხაშვილი, რ.
ლანდია, ე. ნაპირელი, რ.
პაპიაშვილი

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის კონფერენცია - არნ.
ჩიქობავას საკითხავები (XXX) 2019
წელი

ISBN 978-9941-13-849-2

9 მაია ბარიხაშვილი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

10 მარინა ბერიძე XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

11 მანანა ბუკია რესპუბლიკურ ონომასტიკური
კონფერენცია, თანამედროვე
ონომასტიკური პრობლემები

არა აქვს
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ახალციხე, 2019, 28-29 სექტემბერი
12 მანანა ბუკია XXXIX რესპუბლიკური

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

13 მანანა ბუკია XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

14 მანანა ბუკია არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო სესია

ISBN 978-9941-13-906-2

15 თეა ბურჭულაძე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო სესია

ISBN 978-9941-13-906-2

16 თეა ბურჭულაძე სამეცნიერო კონფერენცია „არნოლდ
ჩიქობავას საკითხავები“, XXX,
თბილისი, 2019 წ., 20-23 მაისი

ISBN 978-9941-13-849-2

17 თეა ბურჭულაძე სამეცნიერო კონფერენცია
ქართველოლოგია - გუშინ დღეს, ხვალ,
2019

არა აქვს

18 ლელა გიგლემიანი არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXX, 2019
წ. გვ 24-25

ISBN 978-9941-13-849-2

19 ლელა გიგლემიანი რესპუბლიკურ ონომასტიკური
კონფერენცია, თანამედროვე
ონომასტიკური პრობლემები, ახალციხე

არა აქვს

20 ლინდა გიორგაძე, ლალი
ხუჭუა

ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

21 გიორგი გოგოლაშვილი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესიათბილისი, 2019 წლის 24-27
დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2

22 გიორგი გოგოლაშვილი კულტურათა შორის დიალოგები, V,
თელავი, თელავი, 2019 წლის 25-27
ოქტომბერი

23 გიორგი გოგოლაშვილი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

24 ნინო დათეშიძე, ნათელა
მუზაშვილი, მარინე ოსაძე

ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

25 ქეთევან დათუკიშვილი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესიათბილისი, 2019 წლის 24-27
დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2

26 ქეთევან დათუკიშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXX,
გვ. 28

ISBN 978-9941-13-849-2

27 თამარ ვაშაკიძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXX,
გვ. 28

ISBN 978-9941-13-849-2

28 თამარ ვაშაკიძე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესიათბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-906-2
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29 მაკა თეთრაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXX,
გვ. 28

ISBN 978-9941-13-849-2

30
დიანა კაკაშვილი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების

ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესიათბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-906-2

31 დიანა კაკაშვილი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესიათბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-906-2

32
მანანა კელენჯერიძე XXXIX რესპუბლიკური

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, ზუგდიდი , 2019
წლის 15-16 ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

33 გუჩა კვარაცხელია 2019 წლის 12 აპრილი, თბილისი,
საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

34 გუჩა კვარაცხელია 2019 წლის 10 მაისი, თბილისი,
საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

35 მარინე კიკონიშვილი
ნინო ჭუმბურიძე

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, ზუგდიდი , 2019
წლის 15-16 ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

36 ლევან კოჭლამაზაშვილი 39-ე რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, ზუგდიდი,
საქართველო

ISBN 978-9941-13-886-7

37 ლევან კოჭლამაზაშვილი მე-6 ტერმინოლოგიური სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი, საქართველო

38 მაკა ლაბარტყავა XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, ზუგდიდი , 2019
წლის 15-16 ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

39 მაკა ლაბარტყავა არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესიათბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-906-2

40 მაკა ლაბარტყავა სამეცნიერო კონფერენცია „არნოლდ
ჩიქობავას საკითხავები“, XXX,
თბილისი, 2019 წ., 20-23 მაისი

ISBN 978-9941-13-849-2

41 თეონა ლაფაური არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-906-2

42 ნანა ლოლაძე თბილისი, 24-27 ნოემბერი
43 რომან ლოლუა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი, 2019 წ., დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2

44 რომან ლოლუა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი, 2019 წ., დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2
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45 რომან ლოლუა სამეცნიერო კონფერენცია „არნოლდ
ჩიქობავას საკითხავები“, XXX,
თბილისი, 2019 წ., 20-23 მაისი

ISBN 978-9941-13-849-2

46 ქეთევან მარგიანი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი

ISBN 978-9941-13-849-2

47 ქეთევან მარგიანი არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე

სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

48 ნანა მაჭავარიანი არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXX,
(მასალები), თბილისი,  2019.

ISBN 978-9941-13-849-2

49 ნანა მაჭავარიანი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური კონფერენციის
მასალები, მიეძღვნა თსუ არნ. ჩიქობავას
სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ღვაწლმოსილი თანამშრომლის  თამარ
ბეროზაშვილის ხსოვნას ზუგდიდი, 15-
16, XI, 2019

ISBN 978-9941-13-886-7

50 ნანა მაჭავარიანი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო სესია

ISBN 978-9941-13-906-2

51 ნანა მაჭავარიანი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური კონფერენციის
მასალები, მიეძღვნა თსუ არნ. ჩიქობავას
სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ღვაწლმოსილი თანამშრომლის  თამარ
ბეროზაშვილის ხსოვნას ,ზუგდიდი, 15-
16, XI, 2019

ISBN 978-9941-13-886-7

52 ელენე ნაპირელი, დიანა
ანფიმიადი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III

53 ელენე ნაპირელი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის კონფერენცია - არნ.
ჩიქობავას საკითხავები (XXX) 2019
წელი

ISBN 978-9941-13-849-2

54 ელენე ნაპირელი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
(14-16 ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

55 სალომე ომიაძე თსუ არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სესია
„არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“,
XXX, თბილისი

ISBN 978-9941-13-849-2

56 სალომე ომიაძე XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესია, ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

57 სალომე ომიაძე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

58 მედეა საღლიანი მეცნიერებისა და ინოვაციების
საერთაშორისო ფესტივალი,
რესპუბლიკურ ონომასტიკური
კონფერენცია -„თანამედროვე

არა აქვს
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ონომასტიკური პრობლემები“,
ახალციხე

59 ნარგიზა სურმავა არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
2019

ISBN 978-9941-13-849-2

60 ნარგიზა სურმავა ქუთაისი, 2019, 31 მაისი- 2 ივნისი
61 მურმან სუხიშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,

2019
ISBN 978-9941-13-849-2

62 ნინო სხირტლაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

63 ნინო სხირტლაძე ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

64 თეა ტეტელოშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

65 თეა ტეტელოშვილი თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

66 როსტომ ფარეულიძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

67 ნათია ფონიავა არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

68 ნათია ფონიავა „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები V
_ ისტორიული და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები“, გვ. 73-74,
თბილისი, 2019;

69 ჭაბუკია ქირია არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

70 ჭაბუკი ქირია XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესია, ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

71 მედეა ღლონტი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესია, ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

72 მედეა ღლონტი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

73 მედეა ღლონტი თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

74 მედეა ღლონტი „ჯემალ აჯიაშვილი-75 - კულტურათა

დიალოგი გრძელდება“, სამეცნიერო

კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ

არა აქვს
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მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2019 წლის

21-22 მარტი.

75 მედეა ღლონტი ჩერქეზული კულტურის ცენტრი, IV

სამეცნიერო სესია,”ტრადიციული

კულტურულ-ლინგვისტური ძიებანი”

(გადაცემულია დასაბეჭდად).

არა აქვს

76 ხათუნა ყანდაშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

77 ხათუნა ყანდაშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

78 ხათუნა ყანდაშვილი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესია, ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

79 ეთერ შენგელია XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესია, ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

80 ეთერ შენგელია არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

81 ეთერ შენგელია თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

82 ვაჟა შენგელია თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

83 ვაჟა შენგელია ქართულ-ამერიკული უნივესრიტეტის
სამეცნიერო კონფერენცია, 24-25
სექტემბერი

84 იზა ჩანტლაძე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

85 იზა ჩანტლაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

86 მანანა ჩაჩანიძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-849-2

87 მანანა ჩაჩანიძე XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესია, ზუგდიდი

ISBN 978-9941-13-886-7

88 მანანა ჩაჩანიძე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი

ISBN 978-9941-13-906-2

89 მანანა ჩაჩანიძე ქართულ-ამერიკული უნივესრიტეტის
სამეცნიერო კონფერენცია, 24-25
სექტემბერი

90 მერაბ ჩუხუა XXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური კონფერენცია,
თბილისი-ზუგდიდი, 2019

ISBN 978-9941-13-886-7
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91 მერაბ ჩუხუა XXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური კონფერენცია,
თბილისი-ზუგდიდი, 2019

ISBN 978-9941-13-886-7

92 მერაბ ჩუხუა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი
24-26 დეკემბერი 2019

ISBN 978-9941-13-906-2

93 მერაბ ჩუხუა ჩერქეზული (ადიღური) კულტურის
ცენტრის IV სამეცნიერო სესიის
მასალები (ეთნოლინგვისტური და
ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი),
თბილისი, 20-21 დეკემბერი, 2019

94 გიორგი ცოცანიძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
2019

ISBN 978-9941-13-849-2

95 ნინელი ჭოხონელიძე თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი არნოლდ
ჩიქობავას საკითხავები, XXX ,
მასალები, თბილისი, 201924-26
დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-849-2

96 ნინელი ჭოხონელიძე XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, ზუგდიდი , 2019
წლის 15-16 ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

97 ნინელი ჭოხონელიძე ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ინოვაციების საერთაშორისო
ფესტივალის ფარგლებში, 2019 წ.28-29
სექტემბერი

არა აქვს

98 ნინელი ჭოხონელიძე არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი, 2019 წ., 24-26 დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2

99 ნინო ჭუმბურიძე
მარიამ კიკონიშვილი

XXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური კონფერენცია,
თბილისი-ზუგდიდი, 2019

ISBN 978-9941-13-886-7

100 ნინო ჭუმბურიძე კულტურათა შორის დიალოგები, V,
თელავი, თელავი, 2019 წლის 25-27
ოქტომბერი

ISSN 2233-3401

101 ნინო ხახიაშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019, 20-23 მაისი

ISBN 978-9941-13-849-2

102 ნინო ხახიაშვილი XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, ზუგდიდი , 2019
წლის 15-16 ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

103 ნინო ხახიაშვილი არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიე-
რების ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესია, თბილისი, 24-26 დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2

104 ნანა ხოჭოლავა თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78 -ე სამეცნიერო სესია,

ISBN 978-9941-13-906-2
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მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა
თეზისები, თბილისი, 2019, 24-26
დეკემბერი

105 ნანა ხოჭოლავა რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი-ზუგდიდი, 2019, 15-16
ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

106 ინგა ჯიბუტი
ომარ შურაძე

ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

107 ნინო ჯორბენაძე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი-ზუგდიდი, 2019, 15-16
ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

108 ნინო ჯორბენაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXX,
თბილისი, 2019, 20-23 მაისი

ISBN 978-9941-13-849-2

109 ნინო ჯორბენაძე თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78 -ე სამეცნიერო სესია,
მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა
თეზისები, თბილისი, 2019 დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2

110 მარინა ჯღარკავა რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი-ზუგდიდი, 2019, 15-16
ნოემბერი

ISBN 978-9941-13-886-7

111 მარინა ჯღარკავა თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78 -ე სამეცნიერო სესია,
მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა
თეზისები, თბილისი, 2019, 24-26
დეკემბერი

ISBN 978-9941-13-906-2

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

1
გიორგი გოგლაშვილი
თამარ ლომთაძე

https://doi.org/10.22364/vnf.10,
ლატვიის მეცნიერებათა

აკადემიის გამომცემლობა, რიგა

ISSN 2255-9256

2 რომან ლოლუა LAP LAMBERT Academic
Publishing

ISBN-13: 978-613-9-45103-6;
ISBN-10: 6139451035

3 რომან ლოლუა «Вестник Академии наук
Чеченской Республики», № 3 (46)

ISSN-2070-2348

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 ავთანდილ არაბული და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
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ავთანდილ არაბული თბილისის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

ISBN 978-9941-13-882-9

2 მაია აშაძე და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3

3 ნოდარ არდოტელი თსუ გამომცემლობა
ISBN 978-9941-13-395-4

4 ლალი ბინიაშვილი და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
5 მანანა ბუკია თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
6 თეა ბურჭულაძე თბილისი, „მერიდიანი“ ISBN 978-9941-25-567-0
7 თეიმურაზ გვანცელაძე თბილისი, „ინტელექტი“ ISBN 978-9941-31-039-3
8 თეიმურაზ გვანცელაძე თბილისი, „ინტელექტი“ ISBN 978-9941-31-038-6
9 ლელა გიგლემიანი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
10 გიორგი გოგოლაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-814-0
11 გიორგი გოგოლაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-81-7
12 გიორგი გოგოლაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-888-1
13 გიორგი გოგოლაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-882-9
14 გოგოლაშვილი გიორგი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4

15 გოგოლაშვილი გიორგი „მერიდიანი“ ISBN 978-9941-25-583-0
16 თამარ ვაშაკიძე თბილისი, თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-893-5
17 თამარ ვაშაკიძე თბილისი, „მერიდიანი“ ISBN 978-9941-25-567-0
18 მარინე კიკონიშვილი და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
19 გუჩა კვარაცხელია საქართველოს მეცნიერებათა

ეროვნული აკადემიის
საგამომცემლო-სარედაქციო
საბჭოს გადაწყვეტილებით
დაიბეჭდა აკადემიის სტამბაში

არა აქვს

20 გუჩა კვარაცხელია თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-882-9
21 გუჩა კვარაცხელია თბილისი, საქართველოს

მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის სტამბა

ISBN 978-9941-8-1787-8

22 გუჩა კვარაცხელია თბილისი, გამომცემლობა
„სვეტი“

ISBN 978-9941-9617-6-2

23 მაკა ლაბარტყავა თბილისი, „მერიდიანი“ ISBN 978-9941-25-567-0
24 რომან ლოლუა თსუ-ს გამომცემლობა ISBN: 978-9941-13-896-6
25 ნათია მაისურაძე და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
26 ქეთევან მარგიანი, ს. ომიაძე,

რ. ქურდაძე, დ. თვალთვაძე, მ.
ლომია,

თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-819-5

27 ასმათ პაპიძე და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
28 მერაბ რობაქიძე თბილისი „ნეკერი“ ISBN 978-9941-479-48-9
29 მედეა საღლიანი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
31 ნარგიზა სურმავა „მერიდიანი“ ISBN 978-9941-25-583-0
32 ლიდა სოხაძე და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
33 მანანა ტუსკია და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
34 ზეზვა ქავთარაძე და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
35 ჭაბუკი ქირია თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
36 ჭაბუკი ქირია თბილისი, „საიმედო“ ISBN ISBN978-9941-8-0977-4
37 ხათუნა ყანდაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
38 ხათუნა ყანდაშვილი „მერიდიანი“ ISBN 978-9941-25-583-0
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39 ნატო შავრეშიანი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
40 ვაჟა შენგელია თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-882-9
41 ვაჟა შენგელია მერიდიანი ISBN 978-9941-13-849-2
42 იზა ჩანტლაძე თბილისი, თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-882-9
43 იზა ჩანტლაძე საქ. მეცნიერებათა აკადემია ISBN 978-9941-9621-3-4
44 მერაბ ჩუხუა თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-875-1
45 ციხიშილი ნინო თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
46 გიორგი ცოცანიძე თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4
47 გიორგი ცოცანიძე, გრიგოლ

დეისაძე, ნანული აზიკური,
მალხაზ ჯოხაძე, ანზორ
გოგოთიძე, ანა შანშიაშვილი

არ არის მითითებული ISBN 978-9941-8-1763-2

48 ნათელა ჭინჭარაული და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
49 ნინო ხახიაშვილი და სხვ. ”მერიდიანი” ISBN 978-9941-10-083-3
50 ნინო ხახიაშვილი დიალექტოლოგიური კრებული,

გვ. 193-197
ISBN 978-9941-13-902-4

51 ნინო ხახიაშვილი ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის ჟურნალი „ენა
და კულტურა“ III   [იბეჭდება]

ISBN 978-9941-25-567-0

52 ჯანჯღავა ცირა გამომცემლობა „მერიდიანი“ ISBN 978-9941-25-583-0
53 ჯღარკავა მარინა თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-902-4

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან
არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/
ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და
ხელმძღვანელის მითითებით):

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების
განყოფილება

ხელმძღვანელი : აკად. გ. კვარაცხელია
მეცნიერ-თანამშრომლები: გვანცა გვანცელაძე, ტარიელ გურგენიძე, ლევან კოჭლამაზაშვილი, თამარ

ლომთაძე, ქეთევან მარგიანი, სალომე ომიაძე

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
აქტუალურ ლინგვისტიკურ
ცნება-ტერმინთა ლექსიკონი;

2015-2020

გუჩა კვარაცხელია – პროექტის
ხელმძღვანელი (სემიოტიკის
ტერმინოლოგია);
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ზოგადი ენათმეცნიერება,
ლექსიკოგრაფია.

ლექსიკონის შემდგენელი
მეცნიერები (სხვადასხვა
ენათმეცნიერულ
მიმართულებათა
ტერმინოლოგიურ მასალაზე
პასუხისმგებლები):

გვანცა გვანცელაძე –
ლექსიკოლოგიისა და
სტილისტიკის ახალი ტერმინები;

ტარიელ გურგენიძე –
ტრადიციული აქტუალური
ტერმინები;

ლევან კოჭლამაზაშვილი –
ლინგვონიმთა დანართი;

თამარ ლომთაძე –
სოციოლინგვისტიკური
ტერმინოლოგია;

ქეთევან მარგიანი – ფონეტიკისა
და მორფოლოგია-სინტაქსის
ახალი ტერმინები.

სალომე ომიაძე –
ლინგვოკულტუროლოგიისა და
კოგნიტიური ლინგვისტიკის
ცნება-ტერმინები.

ანოტაცია: საანგარიშო პერიოდში ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება აგრძელებდა 2015 წელს საერთო
გეგმით განსაზღვრულ სამუშაოს – მასალის მოგროვებასა და დამუშავებას აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-
ტერმინთა ლექსიკონისათვის. განყოფილების თანამშრომლები მონაწილეობდნენ გასულ წლებში გაწეული
შრომის შედეგად უკვე განმარტებული ერთეულების რევიზიასა და დეფინიციათა რედაქტირებაში.

2019 წელს თითოეულმა თანამშრომელმა დაამუშავა ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით განაწილებული
სამეცნიერო ტექსტები და დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონები, რათა გაგვეწონასწორებინა უკვე
განმარტებულ ცნება-ტერმინთა დარგთაშორისი რაოდენობრივი დისბალანსი. აღნიშნული სამუშაოს
შედეგად არსებულ მასალას შევმატეთ ახალი სიტყვა-სტატიები.

დასახული გეგმით მიმდინარე აღნიშნული სამუშაოს შედეგები აისახა განყოფილების წევრთა მოხსენებებსა
და სტატიებში.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები
2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
6 ჰუმანიტარული მეცნიერებები,
6.1 ენები და ლიტერატურა,

2017-2020

გოგოლაშვილი გიორგი -
პროექტის ხელმძღვანელი
ლომთაძე თამარი - პროექტის
კოორდინატორი
ჯაიანი რიტა - ძირითადი
შემსრულებელი, ახალგაზრდა
მკვლევარი, ყანდაშვილი ხათუნა
- ძირითადი მონაწილე,
ახალგაზრდა მკვლევარი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2019 წლისათვის შევასრულეთ 4 ამოცანა:

პირველი ამოცანა გახლდათ სახელთა ფორმაწარმოება: ნორმა, ვარიაცია და ინოვაცია. აღნიშნული საკითხის
გასაანალიზებლად გ. გოგოლაშვილმა და ხ. ყანდაშვილმა მოიძიეს და დაამუშავეს მდიდარი სამეცნიერო
ლიტერატურა. ქართული ენა სახელის მორფოლოგიური კატეგორიებით არ არის მდიდარი. ძირითადად
ორი კატეგორია გვაქვს – ბრუნვა და რიცხვი, თუმცა საკმაოდ რთული და პრობლემური საკითხები იყრის
თავს ნორმატული თვალსაზრისით; საკმაოდ მრავალფეროვანია ფორმობრივი ვარიაციები, რომელთა
ანალიზი და მოწესრიგებაც არის საჭირო. ვარიაციები სახელურ ფორმაწარმოებაში ბრუნებისას ძირითადად
ორთოგრაფიული ხასიათისაა. გაცილებით უფრო პრობლემურია საკუთარ სახელთა ბრუნების საკითხი.
კერძოდ, ერთი მხრივ, თანხმოვანფუძიანი ანთროპონიმების ირიბი ბრუნვის ფორმები და მეორე მხრივ –
წოდებითი ბრუნვის საკითხი. როცა ვსაუბრობთ ნორმისა და ვარიაციების ურთიერთმიმართებაზე,
ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რას ემყარება ნორმის დადგენა; რამდენად არის შესაძლებელი
ერთმნიშვნელოვანი ნორმის მიღება; ვარიანტთაგან რამდენადაა შესაძლებელი ერთ-ერთისათვის
უპირატესობის მინიჭება და საყოველთაო ნორმად გამოყენება. მაგალითისათვის: შესაძლებელი არის თუ
არა ისეთი თითქოსდა მარტივი საკითხის მოგვარება, როგორიცაა სახელის ფუძის კუმშვა და კვეცა. ცალკე
თემაა უცხოური წარმოშობის სიტყვები; ო-ზე და უ-ზე დაბოლოებული გეოგრაფიული ტერმინები.
ზემოთქმული დასტურია იმისა, რომ სახელთა ფორმაწარმოებაში პრობლემები მრავლადაა...
ნორმალიზაციის საკითხი მრავალ პრობლემასთანაა დაკავშირებული.

მეორე ამოცანა გახლდათ ზმნური ფორმაწარმოების საკითხები: ნორმა, ვარიაცია, ინოვაცია. აღნიშნული
ამოცანის შესასრულებლად გ. გოგოლაშვილმა და ხ. ყანდაშვილმა და რ. ჯაიანმა დაამუშავეს და
გააანალიზეს შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურა. ზმნა მეტყველების ურთულესი ნაწილია ქართულში.
სირთულეს ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. სალიტერატურო ენის 16 საუკუნოვანი ისტორიისადმი
თვალყურის მიდევნება ძალიან საინტერესო სურათს ქმნის ზმნური ფორმაწარმოების ტენდენციების
გამოვლენისას. ეს ტენდენციები სალიტერატურო ენის განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე სხვადასხვა
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ვარიანტს გააჩენს; ეს ვარიანტები სხვადასხვაგვარად აისახება თანამედროვე ქართული ენის
ზეპირმეტყველებაში; რაც თავისთავად შემოაღწევს სამწერლობო ქართულში... ეს კი, თავისთავად, წიგნის
ენაში იწვევს ვარიაციების გაჩენას; არქაიზმები და ინოვაციები გვერდიგვერდ მოხვდება; არქაიზმებისა და
ინოვაციების, დიალექტური ვარიანტების თანაარსებობა ართულებს ნორმის დადგენის საკითხს. ეს
პრობლემა ცალცალკე უნდა იქნეს განხილული სხვადასხვა ტიპის ზმნასთან; ზოგჯერ კონკრეტულ ზმნურ
ფორმებთანაც... მაგალითისათვის ჩვენ რამდენიმე საკითხს განვიხილავთ: რა პრობლემები შეიძლება
დადგეს ნორმის დადგენისას და დადგენილ ნორმათა გადასინჯვისას. ვითვალისწინებთ სწორედ იმას, რომ
ნორმა არ არის მუდმივი მონაცემი; ნორმა ცვალებადი ფენომენია. აღნიშნული მიზნით გავაანალიზეთ ვნე-
ბითი გვარის ზმნათა II კავშირებითის პარალელური ფორმები (იქნეს თუ იქნას), სტატიკურ ზმნათა აწმყოს
I-II პირის მეშველზმნიანი ფორმები, -ავ და -ამ თემისნიშნიან ორპირიან გარდამავალ ზმნათა პირველი
თურმეობითის ფორმები. მნიშვნელოვანია დასკვნა, რომელიც გაანალიზების შედეგად ჩამოყალიბდა:
აღნიშნულ შემთხვევებში ნორმა უნდა შეიცვალოს, რომ `სალიტერატურო ქართულ ენას შევუნარჩუნოთ
სათანადო კავშირი ცოცხალი ხალხური მეტყველების უშრეტ წყაროსთან.

მესამე ამოცანა - კომპოზიცია: კომპოზიტთა ორთოგრაფიის პრინციპები, ნორმა, ვარიაცია, ინოვაცია - გ.
გოგოლაშვილმა და თ. ლომთაძემ მოიძიეს და დაამუშავეს როგორც უცხოური ასევე ქართული სამეცნიერო
ლიტერატურა. კომპოზიტი რთული შედგენილობის ფუძე: ორი ან მეტი მარტივი ფუძისაგან შემდგარი.
კომპოზიტთა შედგენილობა სამეცნიერო ლიტერატურაში კარგად არის შესწავლილი. ყოველთვის
პრობლემას ქმნიდა ორთოგრაფიის საკითხი: კერძოდ, როდის დაიწეროს კომპოზიტი ერთად და როდის
დაიწეროს დეფისით. აქ არ დგას საკითხი – ცალ-ცალკე დაიწეროს თუ ერთად: თუ ცალ-ცალკე იწერება, ის
უკვე აღარაა კომპოზიტი, შესიტყვებაა. საერთოდ, შესიტყვება და კომპოზიტი – საიტერესო თემაა. თუმცა ეს
არაა ერთადერთი გზა. რამდენიმე ვარიანტზე საუბრობენ სპეციალისტები: ორთოგრაფიულ ლექსიკონში
არის შემთხვევები, როცა ერთი და იმავე რიგის ფაქტები სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი.
ასეთი ფაქტების გამოვლენა, მათი წესის ფარგლებში მოქცევა საშური საქმეა; ეს ხელს შეუწყობს ლექ-
სიკონის შემდგომი გამოცემების დახვეწას; შესაბამისად, სალიტერატურო ენის სიწმინდის დაცვას. ასე-
თი რიგის მოვლენად მიგვაჩნია გამოთქმები ამქვეყნად და იმ ქვეყნად. ქართულ ენაში არის ისეთი პა-
რალელური ფორმები, რომელთაც ვერ განვიხილავთ სისტემური ენობრივი ცვლილების მომიჯნავე სა-
ფეხურებად; ვერც სტილისტურ ვარიანტებად. მოცილე ფორმათაგან ერთ-ერთს უნდა მიეცეს ნორმის
სტატუსი. ასეთ მაგალითად მიგვაჩნია გეოგრაფიულ ტერმინებში მხარეთა აღმნიშვნელ სახელთა ფორ-
მა _ სამხრეთი თუ სამხრეთ საქართველო. საკითხი სერიოზული განხლვის საგნად იქცა ამ ცოტა ხნის
წინათ. უფრო რთულად და პრობლემურად გვეჩვენება ამგვარი შემთხვევბი: მომრავლდა საქართველოში
უცხოური ფირმები, დაწესებულებები, რომელთაც თავიანთი უცხოური სახელწოდებანი შემოაქვთ.
ხშირად რომელიმე სახელწოდება რამდენიმე სიტყვას შეიცავს.

მეოთხე ამოცანა - უცხოური ენების გავლენის პრობლემა, უცხოურიდან შემოსული ტერმინები ქართულ
ტერმინოლოგიურ სისტემაში, კალკირების პრობლემები დაამუშავა თ. ლომთაძემ და რ. ჯაიანმა. მათ
მოიძიეს, თარგმნეს და დაამუშავეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული მდიდარი უცხოური და
ქართული სამეცნიერო ლიტერატურა. უცხოური ენების გავლენა და უცხო ენიდან შემოსული
ტერმინოლოგიის ნორმირების საკითხი არა მარტო ქართული, არამედ თითქმის ყველა ენის წინაშე დგას.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ქვეყნის ენობრივი პოლიტიკის კურსი. პურიზმის ტენდენციებისა და
უცხოური ნასესხობების როლი ტერმინთა ქმნადოს პროცესში. დღეს პურიზმი არის სასიცოცხლო
მნიშვნელობის ქართული სტანდარტული ენის განვითარებისათვის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ
ქართული პურიზმი მიმართულია ნასესხობების წინააღმდეგ. სესხება მისაღებია, ოღონდ გარკვეული
ჩარჩოების ფარგლებში და არა ისე, როგორც ეს დღესაა, როცა სესხების პროცესი უფრო მნიშვნელოვნადაა
მიჩნეული ენის განვითარებისათვის. გავრცელებულია ძირეული ნასესხობები: chat - ჩატი,...ნაწარმოებია:
reorganization - რეორგანიზაცია, რთული: overdraft-ოვერდრაფტი, ენის ფარგლებში ორი ტენდენცია
უპირისპირდბა ერთმანეთს: ერთი გამარტივებისაკენ, შემოკლებისაკენ, ეკომიურობისაკენ, რომ იოლად
წარმოსათქმელი იყოს და მარტივად იწერებოდეს. ხოლო მეორე გრძელ, რთულად წარმოსათქმელ
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ტერმინებს ანიჭებს უპირატესობას. გვხვდება სტრუქტურული ხასიათის ზეგავლენით გამოწვეული
შეცდომები, რომლებიც ბევრად უფრო ძნელი შესამჩნევია და მეტად საშიში ენის დანაგვიანებისათვის.
სწორედ ენათა სტრუქტურული ურთიერთგავლენის შედეგებს უწოდებენ კალკებს და მასში აქცევენ
ენობრივი სისტემის სხვადსხვა დონეზე მომხდარ ცვლილებებს გარეენობრივი ზეგავლენის შედეგად.
ზოგჯერ შესიტყვებაში ერთ-ერთი სიტყვა სრულიად ზედმეტია და გადმოსაცემი შინაარსის გამოხატვა
ერთი სიტყვითაც არის შესაძლებელი, მაგალითად, ფეხბურთელებმა მარცხი განიცადეს (დამარცხდნენ),
შეთავაზებას გაუკეთებს (შესთავაზებს),

2.

კოდორული მეტყველების
ადგილი სვანური ენის სისტემაში
საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებები

კოდი 7

2016-2019

იზოლდა ჩანტლაძე
(ხელმძღვანელი)
ქეთევან მარგიანი
(კოორდინატორი)

ქეთევან მარგიანი-დადვანი
(წევრი)

რუსუდან იოსელიანი (წევრი)
ნათია ფონიავა (წევრი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

პროექტის მიზანი იყო სვანური ენის სისტემაში კოდორული მეტყველების ადგილის გარკვევა, ანუ ამ
მეტყველების სტატუსის დადგენა, ვინაიდან საანალიზო მეტყველება გამორჩეულია მთელ სვანურ ენაში
ინტერფერენციით, ის აწილობრივ ეკედლება ბზლსზემოურ დიალექტს, ნაწილობრივ კი ბბალსქვემოურს,
ვინაიდან ამ ტერიტორიაზე შერეულად თანაცხოვრობდნენ ამ ორი დიალექტის წარმომადგენლები. ამასთან
კოდორის ხეობის სვანური განიცდის სალიტერატურო ქართული ენის ძლიერ გავლენასაც, რაც, თავის მხრივ,
განაპირობებს ამ მეტყველების თავისებურებებს. შესაბამისად, კოდორულ სვანური მეტყველებაში
ინტერფერენციული მოვლენები იმდენად შორს წავიდა, რომ ლოგიკურად დაისვა საკითხი: ხომ არ
წარმოადგენს იგი უკვე დამოუკიდებელ დიალექტს?

ამ პრობლემის გადასაჭრელად დავსახეთ შემდეგი ამოცანები:

ა) ბალსქვემოური დიალექტის სპეციფიკური ლექსიკისა თუ ფონოლოგიურ-გრამატიკულ მონაცემთა
გამოვლენა ისტორიულად ბალსზემოელ კოდორელთა მეტყველებაში; ასევე შებრუნებული
ინტერფერენცირებული პროცესების დაფიქსირება და მათი სიხშირისა და სისტემურობის დადგენა.

ბ) დიგლოსიისა თუ ბილინგვიზმის შემთხვევების აღწერა (კოდორელთა ოჯახებში რძლად სხვა
ეროვნების ან არასვანურ ატმოსფეროში აღზრდილი ქართველი ქალბატონების არსებობის საფუძველზე,
რომლებიც უკვე წლების მანძილზე ლაპარაკობენ სვანურ ენაზე. ცხადია, მათ მეტყველებაში აღარც
ფარინგალური თანხმოვანი (â) ისმის და აღარც გრძელი თუ უმლაუტიანი ხმოვნები).

გ) სპეციალური ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ უმწერლობო სვანური დღეს სახელმწიფო ენის
ძლიერ გავლენას განიცდის. ეს უფრო აშკარაა კოდორის ხეობელთა მეტყველებაში. სწორედ ამის გამოა, რომ
საოცრად შეიცვალა ქართველურ ენათაგან ყველაზე რთული ბრუნვათა სისტემა. ამოცანა: ორფუძიანი ტიპის
ბრუნების თანდათანობით მოშლას და ე. წ. ქართველურ სისტემაზე გადასვლას მხოლოდ სახელობითი
ბრუნვის მიხედვით დანარჩენ პარადიგმატულ ფორმათა გასწორების შედარებით ახალი პროცესი უწყობს
ხელს თუ რომელიმე ექსტრალინგვისტური ფაქტორიც?

დ) ხუთი ტიპის ბრუნება როგორაა დღეს წარმოდგენილი საუკუნენახევრის წინ კოდორის ხეობაში
ჩასახლებულ ბალსზემოელთა ან ბალსქვემოელთა მეტყველებაში _ სად უფრო მეტია არქაიზმები,
ინოვაციები? როგორია სხვადასხვა ასაკის მთქმელთა დამოკიდებულება ბრუნება-უღვლილების
კატეგორიებთან მიმართების თვალსაზრისით?
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ე) მეტად თავისებურია უწყვეტლის მწკრივის წარმოება ზოგადად სვანურშიც და კონკრეტულად
კოდორის ხეობელთა მეტყველებაშიც. ამოცანა: აღნიშნული მწკრივის უამრავ მორფემათაგან რომელს ენიჭება
უპირატესობა ფორმათა უნიფიკაციისა და დანარჩენ ქართველურ ენათა სისტემებთან დაახლოების
თვალსაზრისით?

ვ) სვანურში ქართულისგან განსხვავებული, მეტად სპეციფიკური და ორიგინალურია ე. წ. „სხვათა
სიტყვის“ (ყველა პირისათვის სავარაუდო მესამე პირისეული) კონსტრუქციები. არის თუ არა განსხვავება ამ
თვალსაზრისით კოდორულ და თანამედროვე ზემოსვანურ მეტყველებას შორის, თუ არის _ რატომ?

ზ) „კოდორულ ქრონიკებში“ პუბლიცირებულ ლექსიკის, ასევე სამეციერო მივლიბებში ველზე
მუშაობისას მოპოვებული მასალის წარმოდგენა სიტყვა-სტატიებად და ქართულ-გერმანული თარგმანის 48
ასოზე გაწყობა ლექსიკონის სახით.

შედეგები: სამწლიანმა კვლევამ პასუხი გასცა დასმულ ამოცანებს:

ა) დაფიქსირდა, რომ ინტერფერენცია ორმხრივია ისტორიულად ბალსზემოელ და ბალსქვემოელ
კოდორელთა მეტყველებაში, თუმცა უფრო მაღალი ხარისხით ეს მოვლენა ფიქსირდება იმ მთქმელების
მეტყველებაში, რომლებიც დიალექტების მიხედვით შერეული ოჯახებიდან არიან, ან წინაპარი ჰყავთ სხვა
დიალექტის წარმომადგენელი.

ბ) დიგლოსია და ბილინგვიზმი, მართალია, მთქმელთა უმცირესობის მეტყველებაში დადასტურდა
კოდორის ტერიტორიაზე, თუმცა ზოგადლინგვისტური თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო მონაცემები
აღმოჩნდა.

გ) ორფუძიანი ბრუნების მოშლისა და გამარტივების მიზეზი პარადიგმის გასწორებასთან ერთად, ჩვენი
აზრით, ძირძველი სვანურის მატერებელ მოსახლეობისგან იზოლირება და ქართულენოვან კოლექტივთან
მჭიდრო კავშირი უნდა იყოს (ამას ადასტურებს ძველი და ახალი თაობის მთქმელთა მეტყველების
შეპირისპირება).

დ) უწყვეტლის წარმოებაში უპირატესობა ენიჭება -დს/-და მორფემას, რომელიც ძირითადად
ბალსზემოური დიალექტისთვისაა დამახასიათებელი და ახლოს დგას ქართულისებურ წარმოებასთან.

ე) „სხვათა სიტყვა“ თითქმის მთლიანად გადასულია ქართულისებურ კონსტრუქციაზე (პირდაპირი
ნათქვამი მთქმელის პირის შესაბამისია) საშუალო და ახალგაზრდა თაობის მეტყველებაში, რაც, ცხადია,
სალიტერატურო ენის ძლიერი გავლენის შედეგი უნდა იყოს.

ვ) შედგა 280-გვერდიანი სამენოვანი ლექსიკონი, რომელშიც მკითხველი აბრევიატურის „კოდ.“ ადვილად
გამოარჩევს საკუთრივ კოდორულ ან ინტერფერენცირებულ სიტვა-სტატიებს.

2.2.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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პროექტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

1
6 ჰუმანიტარული მეცნიერებები,
6.1 ენები და ლიტერატურა,

2017-2020

გოგოლაშვილი გიორგი -
პროექტის ხელმძღვანელი
ლომთაძე თამარი - პროექტის
კოორდინატორი
ჯაიანი რიტა - ძირითადი
შემსრულებელი, ახალგაზრდა
მკვლევარი, ყანდაშვილი ხათუნა
- ძირითადი მონაწილე,
ახალგაზრდა მკვლევარი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2019 წლისათვის შევასრულეთ 4 ამოცანა:

პირველი ამოცანა გახლდათ სახელთა ფორმაწარმოება: ნორმა, ვარიაცია და ინოვაცია. აღნიშნული საკითხის
გასაანალიზებლად გ. გოგოლაშვილმა და ხ. ყანდაშვილმა მოიძიეს და დაამუშავეს მდიდარი სამეცნიერო
ლიტერატურა. ქართული ენა სახელის მორფოლოგიური კატეგორიებით არ არის მდიდარი. ძირითადად
ორი კატეგორია გვაქვს – ბრუნვა და რიცხვი, თუმცა საკმაოდ რთული და პრობლემური საკითხები იყრის
თავს ნორმატული თვალსაზრისით; საკმაოდ მრავალფეროვანია ფორმობრივი ვარიაციები, რომელთა
ანალიზი და მოწესრიგებაც არის საჭირო. ვარიაციები სახელურ ფორმაწარმოებაში ბრუნებისას ძირითადად
ორთოგრაფიული ხასიათისაა. გაცილებით უფრო პრობლემურია საკუთარ სახელთა ბრუნების საკითხი.
კერძოდ, ერთი მხრივ, თანხმოვანფუძიანი ანთროპონიმების ირიბი ბრუნვის ფორმები და მეორე მხრივ –
წოდებითი ბრუნვის საკითხი. როცა ვსაუბრობთ ნორმისა და ვარიაციების ურთიერთმიმართებაზე,
ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რას ემყარება ნორმის დადგენა; რამდენად არის შესაძლებელი
ერთმნიშვნელოვანი ნორმის მიღება; ვარიანტთაგან რამდენადაა შესაძლებელი ერთ-ერთისათვის
უპირატესობის მინიჭება და საყოველთაო ნორმად გამოყენება. მაგალითისათვის: შესაძლებელი არის თუ
არა ისეთი თითქოსდა მარტივი საკითხის მოგვარება, როგორიცაა სახელის ფუძის კუმშვა და კვეცა. ცალკე
თემაა უცხოური წარმოშობის სიტყვები; ო-ზე და უ-ზე დაბოლოებული გეოგრაფიული ტერმინები.
ზემოთქმული დასტურია იმისა, რომ სახელთა ფორმაწარმოებაში პრობლემები მრავლადაა...
ნორმალიზაციის საკითხი მრავალ პრობლემასთანაა დაკავშირებული.

მეორე ამოცანა გახლდათ ზმნური ფორმაწარმოების საკითხები: ნორმა, ვარიაცია, ინოვაცია. აღნიშნული
ამოცანის შესასრულებლად გ. გოგოლაშვილმა და ხ. ყანდაშვილმა და რ. ჯაიანმა დაამუშავეს და
გააანალიზეს შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურა. ზმნა მეტყველების ურთულესი ნაწილია ქართულში.
სირთულეს ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. სალიტერატურო ენის 16 საუკუნოვანი ისტორიისადმი
თვალყურის მიდევნება ძალიან საინტერესო სურათს ქმნის ზმნური ფორმაწარმოების ტენდენციების
გამოვლენისას. ეს ტენდენციები სალიტერატურო ენის განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე სხვადასხვა
ვარიანტს გააჩენს; ეს ვარიანტები სხვადასხვაგვარად აისახება თანამედროვე ქართული ენის
ზეპირმეტყველებაში; რაც თავისთავად შემოაღწევს სამწერლობო ქართულში... ეს კი, თავისთავად, წიგნის
ენაში იწვევს ვარიაციების გაჩენას; არქაიზმები და ინოვაციები გვერდიგვერდ მოხვდება; არქაიზმებისა და
ინოვაციების, დიალექტური ვარიანტების თანაარსებობა ართულებს ნორმის დადგენის საკითხს. ეს
პრობლემა ცალცალკე უნდა იქნეს განხილული სხვადასხვა ტიპის ზმნასთან; ზოგჯერ კონკრეტულ ზმნურ
ფორმებთანაც... მაგალითისათვის ჩვენ რამდენიმე საკითხს განვიხილავთ: რა პრობლემები შეიძლება
დადგეს ნორმის დადგენისას და დადგენილ ნორმათა გადასინჯვისას. ვითვალისწინებთ სწორედ იმას, რომ
ნორმა არ არის მუდმივი მონაცემი; ნორმა ცვალებადი ფენომენია. აღნიშნული მიზნით გავაანალიზეთ ვნე-
ბითი გვარის ზმნათა II კავშირებითის პარალელური ფორმები (იქნეს თუ იქნას), სტატიკურ ზმნათა აწმყოს
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I-II პირის მეშველზმნიანი ფორმები, -ავ და -ამ თემისნიშნიან ორპირიან გარდამავალ ზმნათა პირველი
თურმეობითის ფორმები. მნიშვნელოვანია დასკვნა, რომელიც გაანალიზების შედეგად ჩამოყალიბდა:
აღნიშნულ შემთხვევებში ნორმა უნდა შეიცვალოს, რომ `სალიტერატურო ქართულ ენას შევუნარჩუნოთ
სათანადო კავშირი ცოცხალი ხალხური მეტყველების უშრეტ წყაროსთან.

მესამე ამოცანა - კომპოზიცია: კომპოზიტთა ორთოგრაფიის პრინციპები, ნორმა, ვარიაცია, ინოვაცია - გ.
გოგოლაშვილმა და თ. ლომთაძემ მოიძიეს და დაამუშავეს როგორც უცხოური ასევე ქართული სამეცნიერო
ლიტერატურა. კომპოზიტი რთული შედგენილობის ფუძე: ორი ან მეტი მარტივი ფუძისაგან შემდგარი.
კომპოზიტთა შედგენილობა სამეცნიერო ლიტერატურაში კარგად არის შესწავლილი. ყოველთვის
პრობლემას ქმნიდა ორთოგრაფიის საკითხი: კერძოდ, როდის დაიწეროს კომპოზიტი ერთად და როდის
დაიწეროს დეფისით. აქ არ დგას საკითხი – ცალ-ცალკე დაიწეროს თუ ერთად: თუ ცალ-ცალკე იწერება, ის
უკვე აღარაა კომპოზიტი, შესიტყვებაა. საერთოდ, შესიტყვება და კომპოზიტი – საიტერესო თემაა. თუმცა ეს
არაა ერთადერთი გზა. რამდენიმე ვარიანტზე საუბრობენ სპეციალისტები: ორთოგრაფიულ ლექსიკონში
არის შემთხვევები, როცა ერთი და იმავე რიგის ფაქტები სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი.
ასეთი ფაქტების გამოვლენა, მათი წესის ფარგლებში მოქცევა საშური საქმეა; ეს ხელს შეუწყობს ლექ-
სიკონის შემდგომი გამოცემების დახვეწას; შესაბამისად, სალიტერატურო ენის სიწმინდის დაცვას. ასე-
თი რიგის მოვლენად მიგვაჩნია გამოთქმები ამქვეყნად და იმ ქვეყნად. ქართულ ენაში არის ისეთი პა-
რალელური ფორმები, რომელთაც ვერ განვიხილავთ სისტემური ენობრივი ცვლილების მომიჯნავე სა-
ფეხურებად; ვერც სტილისტურ ვარიანტებად. მოცილე ფორმათაგან ერთ-ერთს უნდა მიეცეს ნორმის
სტატუსი. ასეთ მაგალითად მიგვაჩნია გეოგრაფიულ ტერმინებში მხარეთა აღმნიშვნელ სახელთა ფორ-
მა _ სამხრეთი თუ სამხრეთ საქართველო. საკითხი სერიოზული განხლვის საგნად იქცა ამ ცოტა ხნის
წინათ. უფრო რთულად და პრობლემურად გვეჩვენება ამგვარი შემთხვევბი: მომრავლდა საქართველოში
უცხოური ფირმები, დაწესებულებები, რომელთაც თავიანთი უცხოური სახელწოდებანი შემოაქვთ.
ხშირად რომელიმე სახელწოდება რამდენიმე სიტყვას შეიცავს.

მეოთხე ამოცანა - უცხოური ენების გავლენის პრობლემა, უცხოურიდან შემოსული ტერმინები ქართულ
ტერმინოლოგიურ სისტემაში, კალკირების პრობლემები დაამუშავა თ. ლომთაძემ და რ. ჯაიანმა. მათ
მოიძიეს, თარგმნეს და დაამუშავეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული მდიდარი უცხოური და
ქართული სამეცნიერო ლიტერატურა. უცხოური ენების გავლენა და უცხო ენიდან შემოსული
ტერმინოლოგიის ნორმირების საკითხი არა მარტო ქართული, არამედ თითქმის ყველა ენის წინაშე დგას.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ქვეყნის ენობრივი პოლიტიკის კურსი. პურიზმის ტენდენციებისა და
უცხოური ნასესხობების როლი ტერმინთა ქმნადოს პროცესში. დღეს პურიზმი არის სასიცოცხლო
მნიშვნელობის ქართული სტანდარტული ენის განვითარებისათვის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ
ქართული პურიზმი მიმართულია ნასესხობების წინააღმდეგ. სესხება მისაღებია, ოღონდ გარკვეული
ჩარჩოების ფარგლებში და არა ისე, როგორც ეს დღესაა, როცა სესხების პროცესი უფრო მნიშვნელოვნადაა
მიჩნეული ენის განვითარებისათვის. გავრცელებულია ძირეული ნასესხობები: chat - ჩატი,...ნაწარმოებია:
reorganization - რეორგანიზაცია, რთული: overdraft-ოვერდრაფტი, ენის ფარგლებში ორი ტენდენცია
უპირისპირდბა ერთმანეთს: ერთი გამარტივებისაკენ, შემოკლებისაკენ, ეკომიურობისაკენ, რომ იოლად
წარმოსათქმელი იყოს და მარტივად იწერებოდეს. ხოლო მეორე გრძელ, რთულად წარმოსათქმელ
ტერმინებს ანიჭებს უპირატესობას. გვხვდება სტრუქტურული ხასიათის ზეგავლენით გამოწვეული
შეცდომები, რომლებიც ბევრად უფრო ძნელი შესამჩნევია და მეტად საშიში ენის დანაგვიანებისათვის.
სწორედ ენათა სტრუქტურული ურთიერთგავლენის შედეგებს უწოდებენ კალკებს და მასში აქცევენ
ენობრივი სისტემის სხვადსხვა დონეზე მომხდარ ცვლილებებს გარეენობრივი ზეგავლენის შედეგად.
ზოგჯერ შესიტყვებაში ერთ-ერთი სიტყვა სრულიად ზედმეტია და გადმოსაცემი შინაარსის გამოხატვა
ერთი სიტყვითაც არის შესაძლებელი, მაგალითად, ფეხბურთელებმა მარცხი განიცადეს (დამარცხდნენ),
შეთავაზებას გაუკეთებს (შესთავაზებს),
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ევიდენციალობის კატეგორია
ქართველურ ენებში

ჰუმანიტარული მეცნიერებები
კოდი 6

ქვემიმართულება ენები და
ლიტერატურა 6.2

2016-2019

ქეთევან მარგიანი
(ხელმძღვანელი)
რამაზ ქურდაძე

(კოორდინატორი)
მაია ლომია (წევრი)

მაია მადუაშვილი (წევრი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

პროექტის მიზანი იყო ევიდენციალობის კატეგორიის ფუნდამენტურად შესწავლა ქართველურ ენებში.
ამ კატეგორიის მონოგრაფიული შესწავლა ოთხივე ქართველური (ქართული, სვანური, მეგრული, ლაზური)
ენის მიხედვით დიაქრონიული და სინქრონიული მონაცემების გათვალისწინებით პირველად დაიგეგმა.
განხორციელებული კვლევა - ყველა ქართველური ენის მონაცემთა ანალიზი კომპლექსური მიდგომითა და
თანამედროვე მეთოდებით, არსებული ბეჭდური ტექსტებისა და სინქრონიული მონაცემების მიხედვით,
სიახლეა და მნიშვნელოვანი. სიახლეა ასევე ემპირიული მასალის მოძიება კორპუსულ კვლევაზე
დაყრდნობით. კვლევის მიზანი იყო მიმართებათა დადგენა სალიტერატურო ქართულ (ძველ და ახალ) ენასა
და უმწერლობო ქართველურ (სვანურ, მეგრულ, ლაზურ) ენებს შორის ევიდენციალობის გამოხატვის
საშუალებების მიხედვით; საანალიზო კატეგორიის მიმართება მოდალობასთან, რის შედეგადაც
არგუმენტირებულად განისაზღვრა ევიდენციალობის სტატუსი სინქრონიულ დონეზე ქართველურ ენებში,
ხოლო ძველი ქართულის მონაცემების სკრუპულუზური ანალიზითა და ოთხივე ენის მონაცემთა შედარება-
შეპირისპირების საფუძველზე ქართველურ ენათა ტიპოლოგიის გამოვლენით არგუმენტირებულად
წარმოჩნდა ამ კატეგორიის ავთენტურობა ქართველურ ენებში; მიღებული შედეგები მნიშვნელოვანი იქნება
არამარტო თეორიული ლინგვისტიკის, არამედ ინტერდისციპლინური კვლევის თვალსაზრისითაც.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 გუჩა კვარაცხელია „მოვალე ვარ
ქართველთათვის“ – საბა –
360 (დაიბეჭდა
საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის საგამომცემლო-
სარედაქციო საბჭოს
გადაწყვეტილებით)

თბილისი,
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
სტამბა

31 გვ.

ანოტაცია:
„მოვალე ვარ ქართველთათვის“ დრამატურგიული ჟანრის სასწავლო-შემეცნებითი წიგნია. კომპოზიცია

წარმოადგენს დამხმარე საგანმანათლებლო რესურსს, რომელიც მიზნად ისახავს საშუალო სკოლაში
ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლა-სწავლებისას შემოქმედებითი კომპონენტის გააქტიურებას
(ინსცენირებად გარდაქმნილი ინფორმაცია მზა მასალაა სკოლის სცენაზე დასადგმელად).

კომპოზიციის ტექსტში გამოყენებულია სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა“, „სიბრძნე სიცრუისა“,
„მოგზაურობა ევროპაში“, „სწავლანი“, პირადი წერილები, „ქილილა და დამანას“ თარგმანი; მ.
თამარაშვილის, კ. კეკელიძის, ალ. ბარამიძის, გ. ლეონიძის, ი. ლოლაშვილის, ზ. კიკნაძის, გ. რამიშვილის
ნაშრომები; ვახტანგ VI-ის, ანტონ კათალიკოსის, გიორგი ლეონიძის, მუხრან მაჭავარიანის ლექსები.

„მოვალე ვარ ქართველთათვის“ სამეცნიერო-პოპულარული ენით გააცნობს მკითხელს სულხან-საბა
ორბელიანის ცხოვრებასა და შემოქმედებას, ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის მოსწავლეებს სულხან-საბა
ორბელიანზე, როგორც დიდ მწერალსა და მამულიშვილზე.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 გუჩა კვარაცხელია დიდი მეცნიერი და
ეროვნული მოღვაწე;
საიუბილეო კრებული –
„აკადემიკოსი თამაზ
გამყრელიძე – 90“ –
მიძღვნილი აკად. თამაზ
გამყრელიძის
დაბადების 90
წლისთავისადმი.
ISBN 978-9941-13-882-9

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

სტატია – 1 გვ. ( გვ. 20);
კრებული – 364 გვ.

ანოტაცია:
სტატია ეძღვნება აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის დაბადების 90 წლისთავს, იმ მკვლევრის იუბილეს,

რომლის მეცნიერულ მოღვაწეობაზე ბევრად იყო და არის დამოკიდებული ქართული უნივერსიტეტისა და
ქართული აკადემიის სამეცნიერო პრესტიჟი შინ და გარეთ. მისი ცხოვრება და შემოქმედება ახალი დროების,
თანამედროვე ეპოქის ყველა სულიერი კატასტროფის შემდეგ – მეცნიერების გადარჩენის დასტურია.

თამაზ გამყრელიძის ნაშრომთა უზარმაზარი კორპუსი გვაოცებს თანმიმდევრულობითა და
მიზანსწრაფულობით, მთლიანობით. ამ თვისებებს ღრმა ფესვები აქვს, შორეულ ყრმობამდე მიმავალი, როცა
ყალიბდებოდა მისი პიროვნება, ნიჭიერებითა და შრომისმოყვარეობით გამორჩეული.

2 გუჩა კვარაცხელია „ქვეყანა შეძრა
სიკვდილმა მისმა“;
საიუბილეო კრებული
„მუხრან მაჭავარიანი –
90“
ISBN 978-9941-8-1787-8

თბილისი,
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
სტამბა

სტატია – 5 გვ. ( გვ. 20-
24);
კრებული – 57 გვ.

ანოტაცია:
სტატიის სათაურად გამოტანილი პოეტის სიტყვები, სამწუხაროდ, მიესადაგა თვით პოეტის

მოულოდნელსა და მთელი ერისთვის თავზარდამცემ მის წასვლას ამ ქვეყნიდან. ხალხთან მისასვლელი გზა
მუხრან მაჭავარიანმა სიყვარულზე გაიყვანა. ცხოვრების არსი მისთვის გულის სინათლეში იყო, საიდანაც
მოდიოდა სწორედ ის ხმა, რომელიც ყველაზე ნათელსა და სუფთა, ყველაზე ომახიანსა და ბრძნულ
ჟღერადობას მაშინ აღწევდა, როცა საქართველოზე, ქართულ ენაზე, ქართველ ხალხზე ლაპარაკობდა. მისი,
თვისებრივად ახალი, თვალისმომჭრელი პოეზიის ეროვნულობისა და სხვა ღირსებათა დონეს მაღალი
აზროვნების დონე უზრუნველყოფდა. ქართველად ყოფნა არ ნიშნავდა მისთვის კულტურულ მარტოობაში
ყოფნას. იგი მთელი კაცობრიობის თანამედროვე იყო.

3 გუჩა კვარაცხელია სიცოცხლის სიმღერა;
საიუბილეო კრებული
„გიორგი ლეონიძე – 120“
ISBN 978-9941-9617-6-2

თბილისი,
გამომცემლობა „სვეტი“

სტატია – 9 გვ. ( გვ. 307-
315);
კრებული – 785 გვ.
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ანოტაცია:
სტატიაში განხილულია გიორგი ლეონიძის პოეტური კონცეფცია. რკალს, რომლითაც პოეტი შემოისალტა,

გულის ფორმა აქვს. ამ ფორმას სამი გაზიდული წერტილის შეერთება ქმნის. ვრცეული, მაგრამ
დასაზღვრულია წრე. ტევადობის მესამე განზომილება კი გრძნობათა უთვალავ შრეებში გადის –
დაუსაზღვრავია სიღრმე.

ის სამი წერტილია: სიჭაბუკე, სიყვარული, ლექსი – სამი სვეტი, სიმაგრეს რომ აწონასწორებს. ნებისმიერი
ერთის გამოცლა დამანგრეველია. ყრმობის დაუმუნჯებელი ხმები მოაპოვებინებენ პოეტს მარადიულ
სიჭაბუკეს. მარადიული სიჭაბუკის მოპოვება კი უკვდავების მოპოვებაა.

2 ლევან კოჭლამაზაშვილი საქართველო –
უძველესი

მეტალოგენური კერა
(აჭარა)

ბათუმი, საქართველო 4 (ოთხი)

ნარკვევში განხილულია ხათურ-ქართველურ ენათა ლექსიკის შედარებითი შესწავლის ასპექტები. კვლევა
ეყრდნობა რამდენსამე ლექსიკურ ძირ-ფუძეს, რომელთაც აღმოაჩნდათ ფონეტიკურ-აგებულებითი და

სემანტიკური სიახლოვე, რამაც ეტიმოლოგიური დაკავშირების საფუძველი შექმნა.
3 რ. ქურდაძე, დ.

თვალთვაძე, მ. ლომია, ქ.
მარგიანი, ს. ომიაძე

უნივერსიტეტის იდეა
და ქართველურ ენათა
კვლევისა და სწავლების
მნიშვნელობა, I  (მეორე
გამოცემა)
ISBN 978-9941-13-819-5

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

71 გვ.

ანოტაცია: ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში მომზადებული კრებული –
„უნივერსიტეტის იდეა და ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა“, I – ეძღვნება
კავკასიაში პირველი ქართული უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს და გადმოსცემს საუნივერსიტეტო
იდეის განხორციელებაში ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობის ამსახველ მასალებს,
ამ მასალათა ანალიზს, ასევე, სადღეისო მდგომარეობასა და სამომავლო პერსპექტივებს.

მნიშვნელოვანია, რომ მის შედგენაში ქართველურ ენათა კათედრის პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად
მონაწილეობდნენ „ქართული ფილოლოგიის“ მიმართულების საბაკალავრო და „ქართველური
ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტები. კრებული სასწავლო-
სამეცნიერო მნიშვნელობისაა. იგი განკუთვნილია მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის, ფართო
საზოგადოების წარმომადგენლებისათვის.

კრებული ერთგვარ დახმარებას გაუწევს საუნივერსიტეტო იდეისა და ქართველოლოგიური კვლევის
პოპულარიზაციას როგორც ჩვენში, ასევე საზღვარგარეთ.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ქეთევან
მარგიანი

Interference
Occurrences in the

Speech of the Kodorian

Gorge’s Svans;

INTERNATIONAL
JOURNAL OF

MULTILINGUAL

EDUCATION, #13

საერთაშორისო
ელ. ჟურნალი 8
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ინტერფერენციული
მოვლენები სვანური

ენის კოდორულ
მეტყველებაში)

DOI :ijme.2019.13001

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

კოდორის (resp. დალის) ხეობა საქართველოს ის ისტორიული ტერიტორიაა, რომლისკენაც
მეცნიერთა თვალი ყოველთვის ინტერესით იყო მიპყრობილი და რომელსაც „როგორც ანტიკურ, ისე
საშუალ საუკუნეთა ეპოქაში მივსიანეთი (Mivssianoi) ეწოდებოდა“ (მ. ქალდანი).

ამ ხეობაში საუკუნე-ნახევრის წინ ზემო სვანეთიდან საცხოვრებლად გადასული
ბალსზემოური და ბალსქვემოური დიალექტების წარმომადგენლები, მათი საცხოვრებელი
ტერიტორიის ოკუპაციამდე, სოფლების მიხედვით უმთავრესად ერთმანეთში იყვნენ შერეული,
რამაც გამოიწვია მათ მეტყველებაში ერთი კილოს მიმსგავსება მეორის მიერ; ინტერფერენციამ
ადსტრატის სახე მიიღო.

ეს მოვლენა კოდორის ხეობის (resp. დალის) ზემოსვანი მოსახლეობის მეტყველებაშიჯერ
კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში შეამჩნია მ. ქალდანმა, რომელიც აღნიშნავდა: „კოდორის
ხეობაში მცხოვრები დღევანდელი სვანები იგივე ზემო სვანებია; მათი მეტყველება სვანური ენის
ერთ-ერთ ახალ, მეტად რთულ და საინტერესო დიალექტად ჩამოყალიბების
პროცესშია“;მიუხედავად საკითხის დასმისა, მისი შესწავლა ქართველოლოგთა მიერ გასულ
საუკუნეში თითქმის აღარ გაგრძელებულა. მხოლოდ 21-ე საუკუნის გარიჟრაჟზე განახლდა იგი
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში იზა ჩანტლაძის ინიციატივით,
მიუხედავად მნიშვნელოვანი დიდი სირთულეებისა (ცნობილი საომარი მოქმედებების შედეგად
გარკვეულ პერიოდში კოდორის ხეობაში ჩასვლა დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული, თუმცა
საკითხით დაინტერესებული მეცნიერთა ჯგუფი ამას გარკვეულწილად მაინც ახერხებდა),შეგროვდა
დიდძალი ემპირიული მასალა და გამოიცა 835-გვერდიანი პუბლიკაცია „კოდორული ქრონიკები“
გამოკვლევებითურთ“, სადაც კოდორული მეტყველების სპეციფიკა და თავისებურებებია
განხილული. ლოგიკურად დაისვა საკითხი: დიალექტია თუ არა კოდორული მეტყველება?
პრობლემის გადასაწყვეტად მუშაობის გაგრძელება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვეღარ
მოხერხდაცნობილი საომარი ბატალიების მეორე ეტაპის გამო; საკითხის კვლევა კი კიდევ უფრო
საშური გახდა, ვინაიდან საანალიზო მეტყველების მატარებელი მოსახლეობის არაკომპაქტური
ცხოვრება (იქაური მოსახლეობა დევნილის სტატუსით მიმოიფანტა საქართველოს სხვადასხვა
კუთხეში: სვანეთში, ქვემო ქართლში, კახეთში, იმერეთში...) ახალ ცვლილებებს უქადდა მათ
სამეტყველო კოდს. 2016 წელს შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიეროფონდმა დააფინანსა
ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსში წარდგენილი პროექტი: „კოდორული
მეტყველების ადგილი სვანური ენის სისტემაში“ (ხელმძღვანელი ი. ჩანტლაძე), რამაც შესაძლებელი
გახადა ლამის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მომოფანტული კოდორელების მეტყველებაზე
ხანგრძლივი დაკვირვება და კვლევის გაგრძელება ახალი და საბოლოო შედეგების წარმოსაჩენად.

ნაშრომში განხილულია კვლევის წინასწარი შედეგების ნაწილი: კოდორელ სვანთა
მეტყველებაში ყველაზე გავრცელებული და ნიშანდობლივი რამდენიმე ინტერფერენციული
მოვლენა ფონეტიკა-მორფოლოგიის მიმართულებით.

1 ქეთევან
მარგიანი

CONDITIONAL
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2

3

რამაზ
ქურდაძე

მაია ლომია

VIEWPOINT OF
EVIDENTIALITY ON

THE EMPIRICAL
MATERIAL OF THE

KARTVELIAN
LANGUAGES;

პირობით-
შედეგობითი
ჰიპოტაქსური
კონსტრუქცია

ევიდენციალობის
თვალსაზრისით

ქართველური ენების
ემპირიულ
მასალებში)

DOI :ijme.2019.14001

ანოტაცია

ნაშრომში განხილულია პირობით-შედეგობითი რთული ქვეწყობილი წინადადება ევიდენ-
ციალობის თვალსაზრისით. ამ სახის კვლევისათვის ჩვენი ინტერესი განაპირობა იმან, რომ საჭიროა
გაირკვეს ამ ტიპის ჰიპოტაქსური კონსტრუქციების კომპონენტთა შორის არსებული
ურთიერთშეპირობებული ლოგიკური კავშირი აღიქმება თუ არა ინფორმაციის ისეთ წყაროდ, რომ
შექმნას ევიდენციალობის საფუძველი.

ამისათვის თავდაპირველად სალიტერატურო ქართულ ენაში განვიხილავთ პირობით-
შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის მქონე წინადადებებს მეტნაკლები სისრულით, რაც
გვაძლევს შესაძლებლობას ამ ტიპის წინადადები განსხვავებული სემანტიკური ჯგუფების სახით
წარმოვადგინოთ; მთქმელის ფონური ცოდნისა და გამოცდილების გათვალისწინებით ემპირიული
მასალა შემდეგნაირად დაჯგუფდა:

 ევიდენციალური,
 ეპისტემიკური მოდალობის ეს მაშინ, თუ პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური

კავშირის საფუძველზე გამოტანილია დასკვნა ან ვარაუდი, რომელიც ემყარება
მთქმელის ფონურ ცოდნას/გამოცდილებას (და არა პერცეფციულ ფაქტებს);

 არაევიდენციალური, არც ეპისტემიკური მოდალობის ეს მაშინ, თუ პირობით-
შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის საფუძველზე არ არის გამოტანილი
დასკვნა ან ვარაუდი, რომელიც ემყარება მთქმელის ფონურ ცოდნას/გამოცდილებას
და მის ნაცვლად გადმოცემულია ბრძანება, მოწოდება/შეთავაზება, განცხა-
დება/დაპირება, რიტორიკულ შეკითხვა, შეძახილი/მუქარა, რაიმე პერცეფციული
ფაქტია გამოხატული.

ასეთი დაყოფა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური
მოდალობის სიახლოვეს გვიჩვენებს. ამ მიმართულებით დამატებითი კვლევა იძლევა გარკვეული
კანონზომიერებების გამოვლენის შესაძლებლობას დამოკიდებულ და მთავარ წინადადებათა შორის.

უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა პირობით-შედეგობითი რთული
ქვეწყობილი წინადადების დამოკიდებული წინადადება ეპისტემიკური მოდალობისაა, მთავარი
წინადადებები კი -- სხვადასხვაგვარი.
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ქეთევან
მარგიანი

(თანავტორი
თ.

ჩანქსელიანი)
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PARTICLES
EXPRESSING SIMPLE
NEGATION IN THE
SVAN LANGUAGE;
მარტივი

უარყოფის
გამომხატველი
ნაწილაკების
ფუნქციურ-

სემანტიკური
ანალიზი სვანურში)

DOI :ijme.2019.14001
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ანოტაცია

სვანურ ენაში უარყოფით ნაწილაკთა რაოდენობა, დანარჩენ ქართველურ ენებთან ‒

ქართულთან, მეგრულთან და ლაზურთან ‒ შედარებით მეტია. ისინი სამ ძირითად სემანტიკურ

ჯგუფს ქმნიან: მარტივი უარყოფა, შესაძლებლობის უარყოფა და აკრძალვა. სვანურ უარყოფით

ნაწილაკთა სიმრავლეში განსაკუთრებით ბევრია მარტივი უარყოფის გამომხატველი ნაწილაკები (მ,

მმა, მამა, მდე, მადმა, მ, მმა, მდე, მოდმა, დმა, დმამ, დსა, დსა, დმის, დმა, დემე(გ), დე,

დეი...), რომლებიც ერთმანეთის ალომორფებად ითვლებიან, თუმცა შესაძლებელია მათი

დიფერენციაცია ორი ნიშნით: ფუნქციური და სემანტიკური.

ფუნქციური ნიშნით მათი დაყოფა თ. შარაძენიძეს ეკუთვის. მკვლევარმა დაადასტურა, რომ

იმის მიხედვით, თუ რომელი ხმოვანი მონაწილეობს ნაწილაკში (, ე და ო), განსხვავებულია მათი

გამოყენების სფერო წინადადებებში;

მეორე მხრივ კი იკვეთება, რომ ეს ნაწილაკები სემანტიკურადაც არ არიან იდენტურნი: ისინი

განსხვავდებიან კატეგორიულობის ხარისხის მიხედვით: ნაწილაკთა ერთი რიგი (ნეიტრალური,

არაკატეგორიული) ქართულ არ/არა’ს შეესაბამება, ხოლო მეორე მათგანში კი კატეგორიულობის

ხარისხი გაცილებით მაღალია, ქართულად მისი ზედმიწევნით თარგმნა შეუძლებელია, ზეპირ

მეტყველებაში კი, ალბათ, ინტონაცია ჩაანაცვლებს აღნიშნული ნაწილაკების ნიუანსს და ასე

მიიღწევა საანალიზო სემატიკის გადმოცემა.სვანურშივე ნაკლებკატეგორიული, ნეიტრალური

უარყოფითი ნაწილაკებით მათი ჩანაცვლება ტექსტში მოქმედების ან მოვლენისადმი

დამოკიდებულების განსხვავებულ ინტერპრეტაციას განაპირობებს.
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 გვანცა
გვანცელაძე,
თეიმურაზ
გვანცელაძე

1818-1878 წლების
საომარი

მოქმედებების
შედეგები

დასავლეთ
ჩერქეზეთისა და

ჩრდილო-
დასავლეთ

საქართველოს
(აფხაზეთის)

ტოპონიმიაში. -
თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-
889-8

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო

კონგრესის
მასალები.

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 31-33

2 გვანცა
გვანცელაძე,
თეიმურაზ

გვანცელაძე,

Результаты
военных действий
1818-1878 годов в

топонимии
Западной

Черкесии и
Северо-Западной
Грузии (Абхазии).
ISBN 978-9941-13-

889-8

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო

კონგრესის
მასალები.

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 135-137

3 გვანცა
გვანცელაძე,
თეიმურაზ

გვანცელაძე,

Results of 1818-
1878 Military

Actions in
Toponimy jf West

Circassia and North-
west Georgia

(Apkhazia). Tbilisi,
2019. ISBN 978-
9941-13-889-8

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო

კონგრესის
მასალები.

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 325-326

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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სამივე პუბლიკაციაში განხილულია, თუ როგორ რადიკალურად შეიცვალა დასავლეთ ჩერქეზეთისა
და აფხაზეთის ტოპონიმიკური ვითარება ადგილობრივი ჩერქეზული და აფხაზური მოსახლეობის

ოსმალეთის იმპერიაში გაძევების შემდგომ.
4 ლია აბულაძე,

გუჩა კვარაცხელია
კიტა ჩხენკელი –
პიროვნება,
ენათმეცნიერი,
მთარგმნელი
ISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური
ენათმეცნიერება,
XLVII

თბილისი, თსუ
არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, თსუ
გამომცემლობის
სტამბა

სტატია –12 გვ.
(გვ. 259-272);
კრებული – 280
გვ.

ანოტაცია:
„პოლიტიკურმა შეხედულებებმა განაპირობა ჩემი მძიმე არჩევანი – დავრჩენილიყავი სრულიად

უსახსრებოდ, უსამშობლო ემიგრანტად გერმანიაში, თუმცა საბჭოთა რუსეთის საელჩო მაცდური
დაპირებებით ცდილობდა საქართველოში დავებრუნებინე“, – წერს კიტა ჩხენკელი თავის მოგონებებში.
მან, მიუხედავად მძიმე ყოფისა, ძალზე ნაყოფიერი სამეცნიერო ცხოვრება განვლო. კიტა ჩხენკელი
გარდაიცვალა მოულოდნელად, 68 წლის ასაკში, 1963 წლის 22 ოქტომბერს. დაკრძალულია ციურიხში,
ენცებიულის სასაფლაოზე. ნეკროლოგი, რომელიც „Neue Zurcher Zeitung“-ში გამოქვეყნდა, ასე
მთავრდებოდა: „კიტა ჩხენკელი ტიტანური შემართებით ქმნიდა თავის ნაშრომებს. ამ საქმეს შესწირა
მან მთელი თავისი დრო, სახსრები და ძალ-ღონე, მთელი თავისი მე. იგი გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე
მეცნიერი, შეიძლება ითქვას, რომ იგი იყო საკუთარი დედაენის ტაძრის ქურუმი, ცხოვრების წესით კი –
ნამდვილი ასკეტი“.

სტატიაში განხილულია კიტა ჩხენკელის შემდეგი შრომები – ორტომიანი სახელმძღვანელო
„ქართული ენის შესავალი“ და „ქართულ-გერმანული ლექსიკონი“, რომლის დასრულება მხოლოდ
მეცნიერის გარდაცვალების შემდეგ მოხერხდა. დასახელებული წიგნები წლების განმავლობაში
მიუწვდომელი იყო ქართველი ენათმეცნიერებისათვის. დღეს ისინი ქართველოლოგიის მნიშვნელოვან
შენაძენად ითვლება, მათი პრაქტიკული სარგებლიანობა არაერთგზის დაუდასტურებიათ კიტა
ჩხენკელის მოწაფეებსა თუ და მიმდევრებს, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, კიტა ჩხენკელის მეცნიერული
მემკვიდრეობა ჯეროვნად შესწავლილი მაინც არ არის.

5 ქეთევან მარგიანი
(თანაავტორები:
რამაზ ქურდაძე,
მაია ლომია, ნინო
ჭუმბურიძე)

რთული
უარყოფითი
სახელური
ლექსემები
ქართულ ენაში:
სტრუქტურა და
ფუნქციური
განაწილების
პრინციპები

ISSN 1987-8583
ივანე

ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის

რეცენზირებადი
ელექტრონული

ბილინგვური
სამეცნიერო

ჟურნალ
"სპეკალი", # 13

ელექტრონული 7

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
ქართულ სალიტერატურო ენაში განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე დასტურდება

უარყოფითი შინაარსის რთული სახელური ლექსემები, რომელთა ანალიზი მოითხოვს მათი ა.
სტრუქტურის, ბ. ქრონოლოგიის, გ. ფუნქციური განაწილების პრინციპების გარკვევას. ჩვენ მიერ
საანალიზოდ შერჩეული რთული უარყოფითი სახელური ლექსემების სტრუქტურა ორ-
კომპონენტიანია: (I) არა-ძალი, არა-ჟამი, არა-ღირსი, არა-სამართლიანი, არ-გაგონილი, არ-ნახული... ;
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(II) ვაი-მეცნიერი, ვაი-პატრიოტი, ვაი-კრიტიკოსი... , (III) ცრუ-გმირი, ცრუ-მეცნიერება ... ; (IV) ანტი-
გმირი, ანტი-ანდაზა, ანტი-სახელმწიფოებრივი... . სახელური ლექსემების პირველი კომპონენტი წარ-
მოშობით არის: უარყოფითი ნაწილაკი (არა-/არ-), შორისდებული (ვაი-), ზედსართავი სახელი (ცრუ-),
პრეფიქსი (ანტი-). სიტყვაწარმოებითი მორფემის დანიშნულებით გამოყენებულ არა-/არ- ნაწილაკებს
სამეცნიერო ლიტერატურაში მორფემოიდი ეწოდება.ზემოთ რამდენიმე ჯგუფით (I – IV) წარმოდგენი-
ლი რთული უარყოფითი სახელური ლექსემების შედგენილობა შესაძლებელია ერთ ენობრივ სტრუქ-
ტურამდე დავიყვანოთ: მორფემოიდი + სახელი.

ემპირიული მასალის განხილვის საფუძველზე ნაშრომში არგუმენტირებულად არის
წარმოდგენილი მოსზარება, რომ არა- / არ- მაწარმოებლებს აქვთ მიდრეკილება და შესაძლებლობა
ძირითადი დანიშნულების გვერდით განივითარონ დამატებითი, ფაკულტატური მნიშვნელობაც, რაც
გამოიხატება ერთდროულად უარყოფითი სახელური ფორმების წარმოებასა (ძირითადი დანიშნულება)
და მათ აქტუალიზებაში (ფაკულტატური მნიშვნელობა).
სალომე ომიაძე „კაზმვა“ /„კმაზვა“ –

ფონეტიკური
ცვლილებიდან
მნიშვნელობის
დიფერენცირებამდე
ISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური
ენათმეცნიერება,
XLVII

თბილისი, თსუ
არნ. ჩიქობავას
სახ.
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, თსუ
გამომცემლობის
სტამბა

6 გვ. (გვ. 127-
132)

ანოტაცია:
ნორმატიულ-ლიტერატურული და დიალექტური ტექსტების ანალიზის საფუძველზე, სტატიაში

ნაჩვენებია კაზმ- ძირის სემანტიკური სტრუქტურის ცვლილების გზა. დამოწმებულია ძველი
ქართულის კონტექსტები, რომლებშიც კაზმ- ძირი, უცვლელი ბგერითი მიმდევრობით, სამი ძირითადი
მნიშვნელობით გამოიყენება, ესენია: მორთვა / შემკობა, გამზადება და შეიარაღება; განხილულია
„ვეფხისტყაოსნის“ მაგალითები, რომლებშიც იგივე ძირი იმავე მნიშვნელობებითაა ნახმარი;
გაანალიზებულია „დავითიანის“ ტექსტი, რომელშიც ერთმანეთის პარალელურად გამოყენებული
კაზმ- და მისი ფონეტიკურად სახეცვლილი კმაზ-ძირიანი ფორმები ერთსა და იმავე მნიშვნელობას
გამოხატავენ.

სტატიაში აღწერილია ენის განვითარების ის მონაკვეთი, როდესაც „კაზმვა“ სალიტერატურო
ფორმაა, ხოლო მისი ფონეტიკურად სახეცვლილი ვარიანტი „კმაზვა“ – არანორმატიული, იქვე
დამოწმებულია ამ მოვლენის ამსახველი ლექსიკოგრაფიული ცნობები. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ
ეს ცნობები თანამედროვე ვითარებას აღარ შეესაბამება, რადგან გასული საუკუნის ბოლო წლებიდან
მასმედიის ენასა და მხატვრულ ტექსტებში დადასტურებული „კაზმ“- და „კმაზ“-ძირიანი ფორმები
სემანტიკურად სხვაობენ და კონტექსტებს ინაწილებენ. „კმაზ“-ძირიანი ერთეულები მხოლოდ
კულინარიული დისკურსის კუთვნილებაა („კმაზავს“ აღნიშნავს სანელებლით აზავებს კერძს), ხოლო
„კაზმ“- ძირი კი 1. მორთვას; 2. ცხენისა სამგზავროდ მომზადებას (უნაგირის დადგმას, აღვირის
გაკეთებას და მისთ.); 3. წიგნის აკინძვას, ყდაში ჩასმასა და 4. მარცვლეულის დარჩევას გამოხატავს.

სტატიის ბოლოს აღნიშნულია ისიც, რომ „შეკაზმავს“ – „შეკმაზავს“ ლექსემების „ქართული ენის
პარონიმთა ლექსიკონში“ (2011 წ.) შეტანამდე, მათი განსხვავებული მნიშვნელობები სხვა ტიპის
ლექსიკონებსა თუ საცნობარო ლიტერატურაში უნდა ყოფილიყო დადასტურებული.

სალომე ომიაძე ცნობები გლუტონიმთა
შესახებ აკაკი შანიძის
„ქართული ენის
გრამატიკის
საფუძვლებში“
ISSN 2346-8106

„ქართველური
ენათმეცნიერება“, V

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

8 გვ. (გვ. 72-79).

ანოტაცია:
აკაკი შანიძის „ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლებში“ სახელთა ბრუნებაზე მსჯელობისას

ბრუნების სამ ტიპს შორის განაწილებულ სახელებში გლუტონიმები ჭარბობს, სახელდობრ, გვხვდება
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საკვები პროდუქტების, კერძებისა და მათი ინგრედიენტების სახელწოდებები: ჭარხალი, ლობიო,
ნიორი, პამიდორი, ტყემალი, რძე, მაწონი, ერბო, დო, ატამი, ჭერამი, მსხალი, ყურძენი, მაყვალი,
ფორთოხალი, წვენი, წყალი, ჩაი, მაჭარი, ღვინო, ხინკალი და სხვ.; გლუტონიასთან დაკავშირებული
ქრონოტოპული ერთეულები: ვახშამი, ბოსტანი, ბუხარი, თონე, ფურნე, მარანი, დუქანი, ბაზარი;
ჭურჭლეულობა და სამზარეულოს სხვა ნივთები: ჭიქა, დანა, სამოვარი, ქოთანი, საცერი, კოკა, სურა,
ლიტრა, კიდობანი, გოდორი; გემოს მახასიათებლები: მწარე, მლაშე, ცხარე და სხვ.

ცხადია, დასახელებული ერთეულები გრამატიკული თვალსაზრისით არის შერჩეულ-
განხილული, კერძოდ, ფონეტიკური ფაქტორის ზეგავლენით თითოეული მოქცეულია ბრუნების ამა
თუ იმ ტიპში. მაგრამ, თავის მხრივ, ის ფაქტი, რომ კონკრეტული მორფოლოგიური საკითხის
სასწავლებლად აკაკი შანიძე გლუტონიმებს უფრო ხშირად მიმართავს, ვიდრე სხვა ლექსიკურ-
სემანტიკური ჯგუფების ერთეულებს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს ზოგად დისკურსში მათი
გამოყენების სიხშირესა და, შესაბამისად, მათი, როგორც მაღალი კომუნიკაციური რელევანტურობის
მქონე ლექსემების, საგანგებო კვლევის საჭიროებას.

სტატიაში განხილულია აკაკი შანიძის წიგნის სხვადასხვა პარაგრაფში გაბნეული ცნობები
ზოგიერთ გლუტონიმთან („ხმიადი“, „ორაგული“, „კუჭმაჭი“, „პილპილი“; „ხაბაზი“, „ყასაბი“, „ბაყალი“;
„ჩაიდანი“, „ყავადანი“; „ჩაიხანა“, „ყავახანა“; „ჭამა – მირთმევა“ ...) დაკავშირებით, რის საფუძველზეც
მიღებულია დასკვნა, რომ „ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები“, რომელიც ქართული ენის
მორფოლოგიური სტრუქტურის აღწერას ეძღვნება, ამავე დროს, მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს
ქართული გლუტონიური დისკურსის კომპონენტთა სტრუქტურის, სემანტიკისა და ფუნქციონირების
შესახებ.

სალომე ომიაძე „წმინდა პურისა“ და
ნარევი პურის
სახელმდებელ
ლექსემათა
სტრუქტურა,
სემანტიკა და
ფუნქციონირება
ISBN 978-9941-13-849-2

არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXX,
მასალები

თბილისი, თსუ
არნ. ჩიქობავას
სახ.
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, თსუ
გამომცემლობის
სტამბა

2 გვ. (გვ. 39-40)

ანოტაცია:
პურის, როგორც უძველესი და უმთავრესი საკვები პროდუქტის, სახელმდებელ ლექსიკურ

ერთეულებში უხვი და ნაირგვარი კულტურული ინფორმაციაა დაუნჯებული.
ორკომპონენტიანი სახელი „წმინდა პური“ „შეურეველ პურს“ აღნიშნავს და ამით გვამცნობს

„ნარევი პურების“ არსებობასაც. „წმინდა პური“ „ხორბლის პურის“ სახელია (ფშაურ დიალექტში წმინდა
ხორბალს ნიშნავს, წმინდის პური – ხორბლის პურს). პური, თავის მხრივ, ქართულ დისკურსში ორი
ძირითადი მნიშვნელობით გამოიყენება, როგორც ხორბლეულის ფქვილისგან გამომცხვარი საკვები და
როგორც ერთწლოვანი მცენარე (ხორბალი), რომლის დაფქული მარცვლისგანაც მზადდება ეს საკვები.
შესიტყვება „წმინდა პური“ ორივე მნიშვნელობით გამოიყენება: „წმინდა პური“ როგორც მხოლოდ
ხორბლის ნათესი და „წმინდა პური“ როგორც მხოლოდ ხორბლის ფქვილით გამომცხვარი პური. ასევეა
ნარევი პურის შემდეგი სახელებიც: ქერდიკა აღნიშნავს როგორც ქერსა და დიკას ერთმანეთში არეულსა
და დათესილს, ასევე ქერისა და დიკის ნარევი ფქვილით გამომცხვარ პურს; ქერსვილა ქერნარევი ჭვავის
ნათესსაც ჰქვია და ქერნარევი ჭვავის პურსაც; ქერჭელა იგივე ქერჭრელი ერთმანეთში არეული ქერი და
ხორბალია, ცნობილია ამავე სახელის პურიც (შდრ. ჭვავჭრელი – ჰიბრიდული მცენარე, რომელიც
ჭვავისა და ხორბლის ურთიერთდამტვერვით მიიღება).

რადგან ქერის ფქვილისაგან გამომცხვარ პურს გაფუების ნაკლები უნარი აქვს, მას ხშირად
ურევდნენ ხორბლის ფქვილს, რაც აისახა კიდეც პურის სახელებში. ნარევი პურის ერთ-ერთი სახეობაა
მჭადპურაც, რომელიც ხორბლისა და სიმინდის ან ხორბლისა და ფეტვის ფქვილის ნაზავისაგან
გამომცხვარი პურია. ამ უკანასკნელის აღმნიშვნელ სახელს განსხვავებული სტრუქტურა აქვს იმით, რომ
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მისი პირველი კომპონენტი „მჭად“ უკვე გამომცხვარი პროდუქტის სახელის ფუძეა. „მჭადი“ ძველად
ფეტვის პურს ერქვა (გურულსა და ქვემო იმერულში მჭადი იგივეა, რაც ფეტვი), შემდეგ სიმინდის
ფქვილის ნამცხვარს ეწოდა.

ზემოთ დასახელებულ ლექსემებში შენახულია შემდეგი მნიშვნელოვანი ეროვნულ-
კულტურული ინფორმაცია: ა) პურს აცხობდნენ მხოლოდ ხორბლის ფქვილისაგან (წმინდა პური, პური
= ხორბალი); ბ) პურის გამოსაცხობად იყენებდნენ ნარევ ფქვილს; გ) პურის ცხობისას მოიხმარდნენ
ხორბლის (პური = ხორბალი; დიკა – საქართველოს მთიანეთში გავრცელებული საგაზაფხულო
ხორბალი), ქერის, სვილის (იმავე ჭვავის), ფეტვისა და სიმინდის ფქვილს.

„წმინდა პური“, გარდა ზემოაღნიშნულისა, კიდევ ორი მნიშვნელობის გამომხატველია: ერთი
ფქვილის მიღების ტექნოლოგიურ პროცესს – წვრილად დაფქვას – ასახავს (წმინდა პური წმინდა ანუ
წვრილად დაფქული ფქვილისაგან გამომცხვარი პურია); მეორე – პურის საკრალურობასა და მის
სარიტუალო ობიექტად სახელდებას გულისხმობს (თონეც წმინდა ადგილად იყო მიჩნეული).
სალომე ომიაძე კონცეპტ „ქერის“

ენობრივი
ობიექტივაცია
დიალექტურ
დისკურსში
ISBN 978-9941-13-886-7

XXXIX
რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის
მასალები

თბილისი, თსუ
არნ. ჩიქობავას
სახ.
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, თსუ
გამომცემლობის
სტამბა

2 გვ. (გვ. 63-64)

ანოტაცია:
უძველესი სასოფლო-სამეურნეო კულტურა ქერი ოდითგანვე გამორჩეულ ადგილს იკავებდა

მიწათმოქმედ ქართველთა ყოფაში. ჩვენმა წინაპრებმა ამ მცენარის არაერთი სიკეთე დაინახეს, მისი
მრავალმხრივი გამოყენება კი ზედმიწევნით აისახა ენაში, რის ნათელყოფასაც ამჯერად დიალექტური
მასალის საფუძველზე შევეცდებით.

მრავალრიცხოვანია ქერის სახელმდებელ ლექსემათა ჯგუფი. მათგან ორი – ქრთილი და ქერი –
უძველეს ქართულ წერილობითს ძეგლებში დასტურდება (მოხსენებაში ვრცლად ვისაუბრებთ
ენათმეცნიერთა განსხვავებულ თვალსაზრისებზე ამ ერთეულების წარმოშობასა და მნიშვნელობასთან
დაკავშირებით). ძველ ტექსტებში პირველის გამოყენება ჭარბობს, ახალ სალიტერატურო ქართულსა და
დიალექტებში კი საპირისპირო სურათია – ქართულ დიალექტურ კორპუსში არცერთი შემთხვევა არ
იძებნება „ქრთილის“ გამოყენებისა, დიალექტთა ლექსიკონებშიც იგივე ვითარებაა, იგი მხოლოდ
„ქართლური დიალექტის ლექსიკონში“ (თ. ბეროზაშვილი, მ. მესხიშვილი, ლ. ნოზაძე) გვხვდება და იქ
დამოწმებული კონტექსტი კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს, რომ აღნიშნული ერთეული „ძველი
ლექსიკის“ კუთვნილებად ქცეულა: „ქერი ორნაირია, საშემოდგომოთ რომელიც ითესება, აქა ქრთილს
ეძახდენ“.

ქერის აღმნიშვნელთა სიმრავლე შემდეგი ექსტრალინგვისტური ფაქტორებით არის
განპირობებული: ქერი ითესებოდა მთელ საქართველოში – მთაშიც და ბარშიც („მთური ქერი“ –
„ბარული ქერი“); ქერი ითესებოდა ორჯერ – გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, შესაბამისად, არსებობს
მისი საგაზაფხულო და საშემოდგომო ფორმები („ახალთესლი“ – „ძველთესლი“), რომლებიც, თავის
მხრივ, სხვაობენ მორფოლოგიური ნიშნებით, სწორედ ეს ნიშნები გამხდარა უმეტესად ატრიბუტული
სახელდების საფუძველი, რის შედეგადაც გაჩენილა მოტივირებულ მსაზღვრელთა ისეთი
ოპოზიციური წყვილები, როგორიცაა: „ორმწკრივა“ („ორრიგიანი“, „ორრიგა“, „მარტივი“) –
„მრავალმწკრივა“ („მრავალმწკრივიანი“, „მრავალმწკრივა“, „ოთხმწკრივა“, „ჩარადი“ / „ჩარათი“,
„ექვსრიგა“); „ბრტყელი“ („ფტყელი“; „ფიცარ[ა]ქერი“) – „გირგუალი“ [მრგვალი]. ქერის სხვადასხვა
ჯიშის სახელები უმეტესად მსაზღვრელ-საზღვრულით შექმნილი ერთ- ან ორკომპონენტიანი
ლექსემებია, რომლებიც დიალექტურ დისკურსში ხან სრულად გამოიყენება, ხან საზღვრული („ქერი“)
გაუჩინარებულია და გასუბსტანტივებულ ატრიბუტივს ეკისრება სახელდების ფუნქცია: „ძველათ
ვიცოდით კობერი ქერი. მსხვილი მარცვალი ქონდა და კარგი საჭმელი იყო“ (ლეჩხუმური); „მთაში ქერი
ითესებოდა სამნაირი: ორკუთხა ქერი და ჩარათები“ (ფშაური). საბოლოოდ გასუბსტანტივებული ჩანს
„ახალთესლი“ და „ძველთესლი“, რომლებთანაც საზღვრული „ქერი“ აღარ დასტურდება, თუ იმავე
კონტექსტში ხორბალი არ არის ნახსენები, რომელსაც ასევე ესადაგება აღნიშნული მსაზღვრელები:
„ახალთესლსა გურგლივ შაჲსდევს მარცოლი და ფხიანია, ფხა ყინჩადა აქვ შამომდგარი, ძველთესლსა
კი ორ პირობათ შაჲსდევს მარცოლი“ (ქართლური).
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ქერის მრავალმხრივმა გამოყენებამ სასოფლო-სამეურნეო, კვებისა თუ სამედიცინო სფეროებში
გაზარდა „ქერის“ მონაწილეობით წარმოქმნილ სახელთა რიცხვი. სტატიაში, ქერის დერივატებთან
ერთად, განხილულია ის დიალექტური კონტექსტები, რომლებშიც ქერის სიმბოლურ-ეტალონური და
რიტუალური მნიშვნელობებია გამოვლენილი.
სალომე ომიაძე „ნაყროვანების“

ენობრივი
ობიექტივაციისათვის
ქართულ დისკურსში
ISBN 978-9941-13-906-2

თსუ არნ. ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესიის
მასალები

თბილისი, თსუ
არნ. ჩიქობავას
სახ.
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, თსუ
გამომცემლობის
სტამბა

2 გვ. (გვ. 20-22)

ანოტაცია:
სიხარბე, როგორც ზოგადადამიანური მანკიერი თვისება, ქართველთათვისაც მდაბალ გრძნობებს

განეკუთვნება. ქართულ დისკურსზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ მაკროკონცეპტ „სიხარბის“
აღსაწერად მნიშვნელოვანია მის შედგენილობაში მიკროკონცეპტ „ნაყროვანების“ გამოყოფა, რადგან
საკვების მიღებისას გამოვლენილი სიხარბე, გემოთმოყვარეობა, მართლმადიდებელ ქრისტიანთათვის
არა მხოლოდ ცოდვაა, არამედ სხვა ცოდვათა სათავეც, ეს დამოკიდებულება კი, თავის მხრივ,
„ნაყროვანების“ აღმნიშვნელ ენობრივ ერთეულთა რაოდენობას ზრდის.

განსახილველი მიკროკონცეპტის ნომინაციური ველის სახელად შეგვეძლო „გაუმაძღრობა“
აგვერჩია, თუმცა ქართული ლინგვოკულტურისათვის აღნიშნული ცნების საკვანძო სიტყვა-
რეპრეზენტანტად, ზემოთქმულის გათვალისწინებით, რელიგიური დისკურსის ძველქართული
ერთეული „ნაყროვანება“ უფრო შესაფერისად მივიჩნიეთ. ზედმეტი საკვების მიღების მავნეობასთან
დაკავშირებულ ხალხურ ცოდნასთან ერთად, საკრალური მნიშვნელობაა ის, რამაც „ნაყროვანების“
გამოხატვისას სემიოტიკური სიმჭიდროვე წარმოშვა.

ქართულში მრავლად გვხვდება ხარბად ჭამის აღმნიშვნელი როგორც ზმნები, ასევე სახელები.
ამჯერად იმ მსაზღვრელ სახელებს დავახასიათებთ, რომლებიც გაუმაძღრობაზე მიუთითებენ
(ნაყროვანი, გემოთმოყვარე, გემოდიდი, ხარბი, მსუნაგი, წუწკი, მსრიტი / ფსრიტი, ტუსლანგა, ციმფა /
ციმფია, სურბუტა, ჭამპურა, ჭამაკუთილა, ლოქაფი, ქოქო, ღოკი, ჩოფრა, ჯამისძირა, ჯამიტვლეპია,
კუჭია, ღორდათვა ...). სტატიაში ცალ-ცალკეა განხილული შემდეგი ჯგუფები:

 უარყოფითი მიმღეობები (უმაძღარი, გაუმაძღარი, უძღები, უძღომელი, უძღომი,
შეუჯერებელი);

 სახელები, რომელთა ყალიბია – ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანმოკვეცილი ფორმა + მიმღეობის
თავისებურ ტიპად მიჩნეული *ჭამია / *ყლაპია (ხარიჭამია, ზაქიჭამია, ბატკნიჭამია,
ცხვარიჭამია; კანჭიყლაპია, ბელტიყლაპია);

 სომატური ლექსიკის შემცველი ერთეულები (კუჭია, მუცელა, ორმუცელა, ავმუცელა,
მუცელღმერთა, მუცელყელჩამოკიდებული, ფაშვგამობერილი, ღიპგადმოგდებული);

 ზოონიმები და მათი მონაწილეობით შექმნილი რთული სიტყვები (ღორი, ღორმუცელა,
ღორდათვა, აღორებული; სვავი, სვავმუცელა (იდიომ. ყაჯირის მუცელი; ყაჯირი – სვავის
მსგავსი ფრინველი); მგელი, გამგელებული).
საანალიზო ლექსემათა უმრავლესობა გასუბსტანტივებულია, საზღვრულის პირდაპირი

ნომინაციის ნაცვლად გამოიყენება და ხშირად მეტსახელადაც არის ქცეული. ტოპონიმ „ცხვარიჭამიას“
წარმოშობის შესახებ ერთ-ერთი თქმულების თანახმად, სოფელი გაუშენებია მწყემსს, რომელსაც
„ჯერზე წლის თოხლი თურმე არა ჰკმაოდა“ და სწორედ ამიტომ მისთვის „ცხვარიჭამია მაუქვივნებიათ“.
ასეთივე მეტსახელისაგან უნდა იყოს წარმოქმნილი გვარები ხარიჭამიაშვილი და ხარჭამაძე. ამავე
ყალიბისაა ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფის, გიორგი XII-ის, მეტსახელი ზაქიჭამია, ზღაპრის
გმირის სახელი ბელტიყლაპია. აღნიშნული სტრუქტურული მოდელი ენაში განსხვავებული
სემანტიკური კომპონენტის გამოსაკვეთადაც გამოიყენება – არა გადაძღომის, არამედ მოყვარულობის,
მაგალითად, ყველიჭამია, დოჭამია, ნივრიჭამია; მუდმივი ნიშან-თვისების, ქცევითი მახასიათებლის
გამომხატველია იგი ზოონიმებში: კოკრიჭამია, ქერქიჭამია, ტყავიჭამია, ლეშიჭამია, ბაყაყიჭამია.

სალომე ომიაძე ტექსტის ორდონიანი
სტრატიფიკაციისათვის

„ქართველური
ენათმეცნიერება“, VI

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

7 გვ. (იბეჭდება)
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აკაკი შანიძის
„ქართული ენის
გრამატიკის
საფუძვლებში“

ISSN 2346-8106
ანოტაცია:

აკაკი შანიძე „ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლებში“ (მორფოლოგია) გარდა ძირითადი
რუბრიკაციისა, რაც თავების, ქვეთავებისა და პარაგრაფების გამოყოფას გულისხმობს, ტექსტის
ორდონიან სტრატიფიკაციას მიმართავს და აქტიურად იყენებს შენიშვნებს, რომლებიც მთავარი
სათქმელის გასაგებობას ემსახურება.

ჩვენ მიერ განსახილველი ნაშრომის ძირითადი ტექსტი ახალი ქართული ენის მორფოლოგიურ
სტრუქტურას აღწერს, შენიშვნებში მოქცეული ზოგადლინგვისტური ინფორმაციის დიდი ნაწილი კი
ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიის საკითხებს ეხება. სტატიაში გაანალიზებულია შენიშვნებში
განხილული ძველისა და საშუალი ქართულის მასალა, მონათესავე ენებისა თუ ცოცხალი კილოების
მონაცემები, უცხო ენათა გავლენები, ლინგვოკულტურული ინფორმაცია, სინტაქსური ცნობები,
რომლებსაც ავტორი კონკრეტული მორფოლოგიური საკითხის გასაშუქებლად იშველიებს.

კვლევამ ცხადყო, რომ აკაკი შანიძის შენიშვნები დიდად სხვაობს სხვა სამეცნიერო ტექსტებში
ჩართული შენიშვნებისაგან, რომლებიც მართლაც მეორე რიგის ტექსტური ნიშნებია, რადგან
დამატებით ცნობებს შეიცავს მანამდე თქმულთან დაკავშირებით. „ქართული ენის გრამატიკის
საფუძვლების“ შენიშვნები კი მხოლოდ ვიზუალური, პოლიგრაფიული სტრატიფიკაციით თუ
შეიძლება მივაკუთვნოთ მეორე დონის ტექსტებს, რადგან უმეტეს შემთხვევაში მათ ე. წ. ძირითადი
ტექსტის ტოლფარდი ღირებულება აქვთ და მის სრულფასოვან ნაწილს წარმოადგენენ, რისი
გათვალისწინებაც მართებთ როგორც სტუდენტებს, ასევე იმ ავტორ-შემდგენლებს, რომლებიც აკაკი
შანიძის სამეცნიერო-დიდაქტიუკური ტექსტების კომპრესიის გზით ქმნიან ახალ სახელმძღვანელოებს.

1

2

ქეთევან მარგიანი

რამაზ ქურდაძე
Rhetorical Question

from the Viewpoint of
Evidentiality (On the

Material of the
Georgian Language);

რიტორიკული
შეკითხვა

ევიდენციალობის
თვალსაზრისით
(ქართული ენის

მასალაზე)

ISSN - 0132 - 1447

საქართველოს
მეცნიერებათა

ეროვნული
აკადემიის მოამბე,

ტომი 13, # 3

საქართველოს
მეცნიერებათა

ეროვნული
აკადემიის

გამომცემლობა

5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

რიტორიკული კითხვაპოეტური ფიგურის ერთ-ერთი სახეობაა, რომელიც შეკითხვის ფორმით
შეიცავს რისამე მტკიცებას. თუ ამ დებულებას დავემყარებით, გასაგებია რიტორიკული შეკითხვის
ინფერენციული ხასიათი, რადგანაც რისამე მტკიცება სწორედ ლოგიკურ დასკვნებზე დაფუძნებული
ინფორმაციის მიხედვითაა შესაძლებელი. ასეთი ინფორმაცია, ძირითადად, ემყარება მთქმელისთვის
ცნობილ ფაქტებს. სწორედ ამიტომაც არ მოითხოვს რიტორიკული შეკითხვა პასუხს, ანუ მთქმელი
კითხვის ფორმით ახდენს იმის მტკიცებას, რაც მას ინფერენციის შედეგად აქვს (ან იცის) და რადგან,
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რიტორიკული წინადადება შეიძლება ინფერენციულ წყაროს ემყარებოდეს, შესაბამისად შესაძ-
ლებელია ევიდენციალურად ჩავთვალოთ.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
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3
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3

გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ
გვანცელაძე

1818-1878 წლების საომარი
მოქმედებების შედეგები

დასავლეთ ჩერქეზეთისა და
ჩრდილო-დასავლეთ

საქართველოს (აფხაზეთის)
ტოპონიმიაში

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესი.

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2019 წლის 4-6 ნოემბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1 გუჩა კვარაცხელია „ქვეყანა შეძრა სიკვდილმა მისმა“ 2019 წლის 12 აპრილი, თბილისი,

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

მოხსენება სრულად გამოქვეყნდა საიუბილეო სხდომის მასალებში.
2 გუჩა კვარაცხელია კორნელი კეკელიძე – დიდი

ქართველი ფილოლოგი
და ეროვნული მოღვაწე

2019 წლის 30 აპრილი, თბილისი,
საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

ანოტაცია:
კორნელი კეკელიძის მრავალმხრივი საქმიანობიდან, ნებისმიერის გამოცალკევების შემთხვევაში,

თითოეული აქცევდა მის მოქმედ-შემოქმედს ერის კაცად. მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ან
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთ დამფუძნებლად ყოფნა იკმარებდა. მართლაც
ზეადამიანურმა ნიჭმა, გარჯამ და სიყვარულმა გამოიღო ის ნაყოფი, რომ ერთი კაცის ნაღვაწის
სრულყოფილად აღწერაც კი უჭირს მადლიერ შთამომავლობას.

„ორი ცხოვრებით ვიცხოვრეო“, – იცოდა თურმე თქმა. ეს დაყოფა მაინც პირობითი გახლდათ.
კორნელი კეკელიძე, დეკანოზიცა და აკადემიკოსიც, სულიერებას ემსახურებოდა. სულიერების სამსახური
იყო საქართველოს ეკლესიის ინტერესების დაცვაც, მისი ავტოკეფალიის აღდგენის აუცილებლობის
მტკიცებაცა და არქივებში, სიძველეთსაცავებსა თუ კერძო კოლექციებში ქართული ხელნაწერების მოძიება-
აღწერაც. ძველი ქართული მწერლობის შესწავლითა და პოპულარიზაციით მან ამ ეროვნული სულიერების
საგანძურს სხვა მრავალი ადამიანი აზიარა.

ეროვნულ თვითმყოფადობაზე ფიქრითა და ზრუნვით იყო ნასაზრდოები მისი ყოველი სიტყვა თუ
ნაბიჯი. ღრმად განსწავლული სათანადოდ აფასებდა საქართველოს ადგილს მსოფლიო კულტურის
კონტექსტში. ამაგდარი მეცნიერის სიცოცხლეშივე ყველასათვის ნათელი იყო კორნელი კეკელიძის ღვაწლის
სიდიდეცა და სიდიადეც, ღვაწლისა, რომლის მნიშვნელობა დღითი დღე კიდევ უფრო იზრდება.

3 გუჩა კვარაცხელია თინათინ ყაუხჩიშვილი –
ქართული ენისა და კულტურის
მკვლევარი

2019 წლის 10 მაისი, თბილისი,
საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

ანოტაცია:
აკადემიკოსი თინათინ ყაუხჩიშვილი, რომლის სახელთანაც საქართველოში არსებული არაერთი ბერძნული

ეპიგრაფიკული ძეგლის გამოვლენა, თარგმნა-შესწავლა და გამოცემაა დაკავშირებული, ავტორია წმინდა
ლინგვისტიკური ხასიათის ნაშრომებისა ტოპონიმიკის, ონომასტიკის, ტერმინოლოგიისა და ეტიმოლოგიის
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განხრით („კომპოზიტები ძველ ქართულში“, „ზოგიერთი კავშირისა და ნაწილაკის მნიშვნელობისათვის ძველ
ქართულში“ და სხვ.), მას ეკუთვნის საქართველოს ისტორიის საკითხების შესწავლისათვის მნიშვნელოვანი
წიგნები, რომლებშიც გაერთიანებულია ბერძენ  ავტორთა ცნობები საქართველოს შესახებ.

დღეს ღვაწლმოსილი მეცნიერის დაბადებიდან მეასე წლისთავს აღვნიშნავთ, თინათინ ყაუხჩიშვილის
ჯილდოთა შორის განსაკუთრებულია 2008 წელს მიღებული სიმონ ყაუხჩიშვილის პრემია, როგორც ნიშანი
ღვაწლმოსილი მამისა და მეცნიერის ყოველ საქმეთა ღირსეულად გაგრძელებისა.

1 ლევან კოჭლამაზაშვილი ქართველურ ენა-კილოთა
ინგლისურენოვანი სახელდების

პრობლემები

ზუგდიდი, 14-17 ნოემბერი

2 ლევან კოჭლამაზაშვილი ინგლისური ზმნის მწკრივთა
ქართული სახელწოდებანი

თბილისი, 4-7 ივნისი

2: მოხსენება ეთმობა ინგლისური ზმნის მორფოლოგიის ქართულ ტერმინოლოგიას: განხილულია დრო-
კილოთა სერიების მწკრივთა დღემდე გამოყენებადი ცნებები და მათი ნაკლოვანება (უზუსტობა-
ბუნდოვანება). აქვე შემუშავებულია მორფოლგიური ფუნქციის გამომხატველი ავტორისეული ტერმინები.

1
2
3

1 თ. ლომთაძე

2 გ. გოგოლაშვილი, თ.
ლომთაძე

3 ლომთაძე თამარი

„აშქენაზ ებრაელთა ენობრივი
კომპეტენციებისათვის“

„სტანდარტული ქართული და
გრამატიკები“

„ ენობრივი პოლიტიკა
თანამედროვე საქართველოში:
დეკლარაციასა და პრაქტიკას
შორის“

თბილისი, მუზეუმების
გაერთიანება, 22-23. 10. 2019
ქუთაისი, აწსუ, 1.11-2.11. 2019
საქართველო
ქუთაისი, აწსუ 18-19.10. 2019

ქეთევან მარგიანი საეჭვოობა-სავარაუდოობის
გამომხატველ ნაწილაკთა

დისტრიბუცია
სვანური ზმნის უღლების

პარადიგმაში

თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების

ინსტიტუტი
2019 წლის 20-23 მაისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
ქეთევან მარგიანი კვლავ კოდორული მეტყველების

შესახებ
თსუ არნოლდ ჩიქობავას

სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი

2019 წლის 24-27 დეკემბერი
1 სალომე ომიაძე ცნობები გლუტონიმთა შესახებ

აკაკი შანიძის „ქართული ენის
გრამატიკის საფუძვლებში“

2019 წლის 26 თებერვალი,
თბილისი, თსუ

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში.
2 სალომე ომიაძე „კაზმვა“ /„კმაზვა“ – ფონეტიკური

ცვლილებიდან მნიშვნელობის
დიფერენცირებამდე

2019 წლის 17 აპრილი, თბილისი,
თსუ
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მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში.
3 სალომე ომიაძე „წმინდა პურისა“ და ნარევი

პურის სახელმდებელ ლექსემათა
სტრუქტურა, სემანტიკა და
ფუნქციონირება

2019 წლის 20-23 მაისი,
თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში.
4 სალომე ომიაძე ჭამის აღმნიშვნელ ზმნათა

დიფერენციული სემანტიკური
კომპონენტები

2019 წლის 18-20 ივნისი,
თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი

ანოტაცია: ჭამის აღნიშვნას ენაში სემიოტიკური სიმჭიდროვე ახასიათებს, რაც უნივერსალურ მოვლენად
უნდა შეფასდეს, რადგან საკვების მიღებას, როგორც ადამიანის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ერთ-ერთ
მთავარ ქმედებას, კომუნიკაციური თვალსაზრისითაც მაღალი სიხშირული ინდექსი ენიჭება.
მრავალფეროვანია ის დიფერენციული სემანტიკური კომპონენტებიც, რომლებიც ამ ლექსემებზე
დაკვირვებამ გამოავლინა, რისთვისაც დავემყარეთ ლექსიკოგრაფიულ თუ კორპუსულ ინფორმაციას, ასევე,
სხვა წყაროთა კონტექსტურ ანალიზს. ჩვენთვის საინტერესო ჯგუფში მკვეთრად უპირისპირდება ერთმანეთს
დადებითი და უარყოფითი კონოტაციის მქონე ერთეულები. მეორე ჯგუფის ლექსემათა რაოდენობა
მნიშვნელოვნად აღემატება პირველისას. ჭამის აღმნიშვნელ ზმნათა სემანტიკურ სტრუქტურებში
გამოვლინდა შემდეგი დიფერენციული ნიშნები: ხარბად ჭამა (დიდი ლუკმებით, ბევრი საკვების);
ულაზათოდ, ხმაურით ჭამა (ამ ჯგუფში ძირითადად ხმაბაძვითი ზმნები გაერთიანდა); მალულად ჭამა;
საკვების რაგვარობის (მაგარი, თხიერი, სასურველი, არასასურველი...) აღნიშვნა და სხვ. განსაკუთრებული
სიმდიდრით გამოირჩევა დიალექტური მასალა – მოტივირებულ ლექსიკურ ერთეულებში კვების სფეროსთან
დაკავშირებული ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობის არაერთი ცნობაა დაცული.

5 სალომე ომიაძე იაკობ გოგებაშვილის „ქერის
თავგადასავალი“ და ლექსემა
„ქერის“ პრაგმატიკული ველი

2019 წლის 28 ოქტომბერი,
თბილისი, თსუ

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში.
6 სალომე ომიაძე კონცეპტ „ქერის“ ენობრივი

ობიექტივაცია დიალექტურ
დისკურსში

2019 წლის 15-16 ნოემბერი,
ზუგდიდი, შოთა მესხიას სახ.
ზუგდიდის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში.
7 სალომე ომიაძე „ნაყროვანების“ ენობრივი

ობიექტივაციისათვის ქართულ
დისკურსში

2019 წლის 24-26 დეკემბერი,
თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
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1
2
3

1 თ. ლომთაძე

2 თ. ლომთაძე

3 გ. გოგოლაშვილი, თ. ლომთაძე

4 გ. გოგოლაშვილი, თ. ლომთაძე

5 გ. გოგოლაშვილი, თ. ლომთაძე

„რუსიფონი ქართველი
ებრაელები“

„ნეოლოგიზმები და
უკონტროლო ნასესხობები
თანამედროვე ქართულში“

„ქართული ენის
სტანდარტიზაციისათვის:
გამოწვევები და სირთულეები“

„ქართულ და რუსულ
საენათმეცნიერო ტერმინთა
შესატყვისობისათვის“

„აკადემიური ჟურნალების ენა
საქართველოში: ქართული და

სხვა ენები“

ესპანეთი, გრანადა მეხუთე
საერთაშორისო კონფერენცია
“Andalusian slavic studies workdays”

https://lyrik-in-transition.uni-
trier.de/wp-
content/uploads/2019/07/GranaSlavi
c2019-PROGRAMME.pdf

საბერძნეთი, კასანდრა, 29.06-
4.07. 2019

http://esti.msu.ru/netcat_files/userf
iles/Files/science/forum19/infp.pdf

რიგა, ლატვია, 14. 02.2019

საბერძნეთი, სალონიკი, 10.04-
14.04 2019
http://esti.msu.ru/netcat_files/userfi
les/Files/science/conf/gr19/%D0%9C
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%
D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%
D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1

%86%D0%B8%D0%B8.pdf

იტალია, რომი, 5-6.12.2019
https://www.asiac.net/eventi/asiac
-yearly-conference-2019-rome-5-

6-december-2019/
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1
2
3

ქეთევან მარგიანი
რამაზ ქურდაძე

„კონსტრუქციით გამოხატული
ვერბალური ევიდენციალობა

ქართველურ ენებში“

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE
ON LANGUAGE, EDUCATION AND
CULTURE (ICLEC)

ენის, განათლებისა და
კულტურის მე-2 საერთაშორისო
კონფერენცია
ქ. სტამბოლი (თურქეთი)

27-29 ივნისი
http://www.iclec.net/files/2018_abst

racts.pdf
1 სალომე ომიაძე ორი ტიპის პრობლემის შესახებ

გლუტონიური ლექსიკის
თარგმნისას – Two Types of

Problems Regarding the Translation
of Gluttonic Vocabulary

2019 წლის 5-6 აპრილი, კიევი
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დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ქართველურ ენათა განყოფილება

ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გოგოლაშვილი

მეცნიერ-თანამშრომლები: მანანა ბუკია, ელიზავეტა გაზდელიანი, ლელა გიგლემიანი,ნანა ლოლაძე,
მედეა საღლიანი, ნარგიზა სურმავა, მურმან სუხიშვილი, ჭაბუკა ქირია, ხათუნა ყანდაშვილი, ნატო
შავრეშიანი, იზა ჩანტლაძე, ნინო ციხიშვილი, გიორგი ცოცანიძე, როენა ჭკადუა, ნინო ჭუმბურიძე,

ცირა ჯანჯღავა, მარინა ჯღარკავა

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
ზანური ენის ფონეტიკა 2018–2022

ჭაბუკი ქირია (შემსრულებელი),
მანანა ბუკია (შემსრულებელი),

მარინე ჯღარკავა
(შემსრულებელი)

ცირა ჯანჯღავა

სვანური ენის გრამატიკის
საკითხები

2018-2022

როენა ჭკადუა
ელიზავეტა გაზდელიანი

მედეა საღლიანი
ლელა გიგლემიანი
ნატო შავრეშიანი

კახური დიალექტის ძირითადი
თავისებურებანი

2018-2022
გიორგი გოგოლაშვილი, ხათუნა

ყანდაშვილი

მყოფობა-მდებარეობისა და
გადაადგილების აღმნიშვნელი

ზმნები ქართულში.
2018-2020 ლოლაძე ნანა
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წარმოქმნილი სახელები
ქართულში.

2018-2022 ნინო ჭუმბურიძე

ზანური ჯგუფი - 2019 წ. წლიური სამუშაო გეგმის თანახმად გაგრძელდა მეგრულსა და ლაზურში
ფონეტიკური პროცესების ამსახველი მასალის შეგოვება, დამუშავება, ანალიზი. კერძოდ, ლაზურის ათინური
კილოკავის დუთხურ თქმაში  ჭარბად გამოვლინდა  პალატალიზაციის, დეზაფრიატიზაციისა და
აფრიკატიზაციის,  თანხმოვანთა გაორმაგების, თანხმოვანთა გამკვეთრებისა და სხვ. შემთხვევები, რაც
განპირობებულია  ლაზურის არტიკულაციის თავისებურებებით, თურქულისა და სხვა ენების საწარმოთქმო
სისტემათა გავლენით.

სვანური ჯგუფი - წლიური სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული იყო: არსებითი სახელის ბრუნება
ბრუნვათა რიგი და ბრუნვის ალომორფთა პარადიგმა (სქემა),ბრუნვათა ტიპები სვანურში (აღწერა და მოკლე
ისტორიული ექსკურსი); სინტაქსის საკითხები: წინადადების მთავარი წევრები; ა. ქვემდებარე, ბ.
შემასმენელი, გ. პირმიმართი დამატებები ;წინადადების არამთავარი წევრები : ა. პირმიუმართავი
დამატება,ბ. განსაზღვრება ,გ. გარემოება

ქართული ჯგუფი (გიორგი გოგოლაშვილი, ხათუნა ყანდაშვილი)
ქართული ჯგუფი: კახური დიალექტის ძირითადი თავისებურებანი

I. კახური დიალექტის ისტორიული სახე
ა) მასალის დამუშავება ისტორიული და სამართლებრივი ძეგლების მიხედვით და მისი ანალიზი
ბ) მასალის მოძიება VIII-XIX სს მწერალთა ნაწერების მიხედვით (დ. გურამიშვილი, მელანია,

მაჩხანელი...)
II. კახური დიალექტის ლინგვისტური სახე
1. ფერეიდნული დიალექტი, როგორც წყარო კახური დიალექტის
ისტორიისთვის

2. არსებული დიალექტური მასალების ანალიზი (სამეცნიერო ლიტერატურის
გათვალისწინებით

ა) ფონეტიკური პროცესების ბუნება
ბ) სახელთა ბრუნების თავისებურებანი
III. კახური დიალექტის ლინგვისტური სახე
ა) ზმნის ფორმაწარმოების თავისებურებანი
ბ) სინტაქსური და ლექსიკური თავისებურებანი
IV. მეცხრამეტე საუკუნის კახეთის წარმომავლობიოს მწერალთა შემოქმედებიდან მასალის

დამუშავება
1812 წლის კახეთის აჯანყების დოკუმენტების მასალების დამუშავება

ლოლაძე ნანა: მყოფობა-მდებარეობისა და გადაადგილების აღმნიშვნელი ზმნები ქართულში
კვლევის შედეგები წარმოდგენილი იყო შემდეგ ადგილობრივსა და საერთაშორისო ფორუმებზე. 2019

წელს ამ თემატიკაზე გამოქვეყნებული მაქვს: სტატია: არსებობა-მქონებლობის ზმნათა „შენაცვლება“
ტიპოლოგიურ კონტექსტში, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ს/ს
ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული „ქართველური ენათმეცნიერება“, ტ. VI, ეძღვნება აკადემიკოს
აკაკი შანიძის 130 წლის იუბილეს, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2019 წელი
(გადაცემულია დასაბეჭდად).

ნინო ჭუმბურიძე: წარმოქმნილი სახელები ქართულში
დავამუშავე სამეცნიეროლიტერატურა დაელრესურსები: ქართული ენის ეროვნული კორპუსი და

ქართული ენისდიალექტური კორპუსი.
კვლევის შედეგები წარმოდგენილია მოხსენებებში:
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ქართველურ ენებში უარყოფითნაწილაკიანდერივაციულ სახელთაგანვითარების დინამიკა
(თანაავტორი მ. ლომია), წაკითხულია საერთაშორისო კონფერენციაზე სტამბოლში, სექტემბერი, 2019 წელი;

ენობრივი კონტაქტების შედეგად გააქტიურებული ზოგი სახელური მოდელი ქართულში;
გამოქვეყნებულია კრებულში - „კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები, V2019, „მერიდიანი“, თელავი;

კნინობითი სახელების წარმოების თავისებურებანი რაჭულ დიალექტში (თანაავტორი - მ.
კიკონიშვილი); წაკითხულია დიალექტოლოგიურ კონფერენციაზე ზუგდიდში, 15-16 ნოემბერი, 2019;

უქონლობა-უარყოფის სემანტიკის მქონე დერივაციული სახელები ქართველურ ენებში
(თანაავტორები მ. ლომია, რ. ქურდაძე), წაკითხულია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო
სესიაზე,24-26 დეკემბერი, 2019 წელი;

ქართველურ ენებში უარყოფითნაწილაკიანდერივაციულ სახელთა განვითარების
დინამიკა(თანაავტორები მ. ლომია, რ. ქურდაძე),წაკითხულია საერთაშორისო კონფერენციაზებრემენში, 23-
24 ნოემბერი, 2019 წელი.გარდა ამისა, წავიკითხე მოხსენება -ხალხური ზღაპრების თარგმნის სპეციფიკა
(თანაავტორი თ. ჭუმბურიძე) საერთაშორისო კონფერენციაზე თბილისში, 31 ოქტომბერი-2 ნოემბერი, 2019
წელი.

1.2.

№

დასრულებულიპროექტისდასახე
ლებამეცნიერებისდარგისადასამე
ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია
(ქართულენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-
კვლევითიპროექტები
2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

2

ციფრულად დოკუმენტირებული
და ლინგვისტურად
ანოტირებული ლაზური
ტექსტები (ლექსიკონითურთ)
HE-18-13442

არსებით სახელთა
კომპოზიტური წარმოება
კავკასიურ ენებში (შედარებით-

2018-2020

2019-2022

მანან ბუკია-.პროექტის
სამეცნიერო ხელმძღვანელი

ძირითადი პერსონალი- ბუკია
მანანა
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3

4

5

6

7

შეპირისპირებითი ანალიზი) (
FR-18-072)

ქართული სალიტერატურო ენა
ნორმასა და ვარიაციებს შორის

FR-17158

სვანური ტოპონიმიკა FR –
217430

სვანური ნასესხები ლექსიკის
ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და
სემანტიკური ანალიზი,

FR 18-3422

პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური
კონტრუქციები სვანურში

ჰუმანიტარული

YS-19-435

„უარყოფის კატეგორია ქართ-
ველურ ენებში“

საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებები,

2018-2021

2016-2019

2019-2022

2019-2021

2017-2020

გიორგი გოგოლაშვილი -
ხელმძღვანელი, თამარ
ლომთაძე- ძირითადი
პერსონალი (კოორდიმატორი),
ხათუნა ყანდაშვილი - ძირითადი
პერსონალი, რიტა ჯაიანი -
ძირითადი პერსონალი

როენა ჭკადუა -ხელმძღვანელი;
ლელა გიგლემიანი -
კოორდინატორი; ელიზავეტა
გაზდელიანი - ძირითადი
პერსონალი; ნატო შავრეშიანი -
ძირითადი პერსონალი; მედეა
საღლიანი - ძირითადი
პერსონალი

მედეა საღლიანი-
ხელმძღვანელი; ლელა
გიგლემიანი - კოორდინატორი;
ნატო შავრეშიანი -ძირითადი
პერსონალი; შორენა შავრეშიანი -
ახალგაზრდა მეცნიერი

ნ. შავრეშიანი (ხელმძღვანელი)

რამაზ ქურდაძე (სამეცნიერო ხე-
ლმძღვანელი)
მაია ლომია (კოორდინატორი, მე-
ცნიერ-მკვლევარი)
ნინო ჭუმბურიძე (მეცნიერ-მკვ-
ლევარი ‒ ძირითადი პერსონალი)
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8

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

FR17_388

ქართველ-ებრაელთა მეტყველება
ისრაელში

DI-2016-32

2016-2019

თამარ ჩანქსელიანი (ახალგაზრ-
და მეცნიერი ‒ ძირითადი პერსო-
ნალი)
ქეთევან მარგიანი ‒ ექსპერტ-სპე-
ციალისტი (დამხმარე პერსონა-
ლი)

სამეცნიერო ხელმძღვანელი-
რეუვენ ენოხი, ხელმძღვანელი -
თამარ ლომთაძე,
კოორდინატორი -ლალი
გულედანი, ძირითადი
მონაწილე - ცირა ჯანჯღავა,
ახალგაზრდა მკვლევრები: რიტა
ჯაიანი და ანი კვირიკაშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1. (HE-18-13442 ) პროექტი გულისხმობს ქართველური არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის,
ლაზური ენის კვლევას მისი ყველა დიალექტური მონაცემის გათვალისწინებით, საქართველოსა (სარფი) და
საზღვარგარეთ, კერძოდ, საბერძნეთში, გერმანიასა და თურქეთში. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი,
საპასუხისმგებლო და აუცილებლად შესასრულებელი სამუშაო, რადგან საქმე ეხება ქართველური ენობრივი
გარემოცვისგან იზოლირებულ, გაქრობის მაღალი რისკის მქონე ენას (www.unesco.org).

პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, უახლესი კვლევის
მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, ლაზური ტექსტების (ლექსიკონითურთ) მონაცემთა ბაზის შექმნას და მის
გამოცემას ბეჭდური სახით ორ ნაწილად: I. გლოსირებული ლაზური ტექსტები და II. ლაზური ტექსტების
ლექსიკონი.
პროექტის ფარგლებში გაიშიფრა, ითარგმნა ქართულ და ინგლისურ ენებზე 80 გვერდი, მომზადდა ლაზურ-
ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი.

2. (FR-18-072) პროექტი ითვალისწინებს კომპოზიტური სიტყვაწარმოების კვლევას კავკასიურ ენებში,
კერძოს, ქართულ, აფხაზურ, ადიღეურ, ჩეჩნურ, ბაცბურ, ხუნძურ, დიდოურ, ბეჟიტურ, ლაკურ,
უდიურ, ლეზგიურ ენებში, კავკასიურ ენათა მასალის შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი
ეთნოლინგვისტური ასპექტით.
მიმდინარე პერიოდში დაზუსტდა ბიბლიოგრაფია, გაანალიზდა საკითხის შესწავლის ისტორია,

ლექსიკონებიდან, სხვადასხვა სახის ტექსტებიდან ამოწერილ იქნა გასაანალიზებელი მასალა; აღიწერა
საკვლევი ენის (აფხაზური და ადიღეური) არსებით სახელთა კომპოზიტური სიტყვაწარმოება; ჩატარდა
საკვლევ ენათა კომპოზიტური წარმოების შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი. გამოქვეყნდა
სამეცნიერო სტატია, წაკითხულ იქნა მოხსენება კვლევის შედეგებზე.

3. (FR-17158) გიორგი გოგოლაშვილმა დაამუშავა თემები: ზმნური ფორმა-წარმოების საკითხები:
ნორმა, ვარიაცია-ინოვაცია, კომპოზიტთა ორთოგრაფიის პრინციპები, ნორმა ვარიაცია-ინოვაცია,
სახელთა ფორმა-წარმოება, ნორმა, ვარიაცია-ინოვაცია,;მე-20 საუკუნე ქართული ენის
ნორმალიზაციის თვალსაზრისით; ხათუნა ყანდაშვილმა დაამუშავა: ზემოაღნიშნული
საკითხებისთვის მასალების მოძიება; ლინგვისტური კორპუსის მნიშვნელობისათვის;
ბარბარიზმები.

4. FR – 217430 სვანური ტოპონიმიკა
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პროექტის ძირითადი მიზანი გახლდათ ჩვენს ხელთ არსებული ტოპონიმიკური მასალის საფუძველზე
ისეთი მონოგრაფიის შექმნა, როგორიცაა „სვანური ტოპონიმიკა“, რომელსაც დაერთვება გაანალიზებულ
სიტყვათა ლექსიკონი. მონოგრაფიაზე და ლექსიკონზე მუშაობა განხორციელდა ეტაპობრივად: პირველ,
მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე პერიოდში დაგეგმილი ყველა ამოცანა შესრულებულ იქნა პროექტის
პერსონალის მიერ. სვანურ ტოპონიმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზის შედეგად დადასტურდა,
რომ ქართველური ტოპონიმური სისტემა არის ზოგადქართველური, ე. ი. ქართული, სვანური და მეგრულ-
ლაზური ტოპონიმური სისტემები საერთო ნიშან-თვისებებს შეიცავენ, თუმცა აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ
თითოეულ ქართველურ ენას თავისი ტოპონიმური სისტემა მოეპოვება. სვანურ ენაში სტრუქტურის მიხედ-
ვით ტოპონიმთა რამდენიმე ტიპი გამოიყო: 1. უაფიქსო, მარტივი სახელები; 2. აფიქსით ნაწარმოები (პრე-
ფიქსიანი, სუფიქსიანი, პრეფიქს-სუფიქსიანი); 3. რთული, სიტყვათშეერთებით ნაწარმოები კომპოზიტები;

5. FR 18-3422 სვანური ნასესხები ლექსიკის ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და სემანტიკური ანალიზი,
სვანური ენა, მიუხედავად იმისა, რომ უმწერლობო ენაა, საკმაოდ მდიდარია სხვადასხვა დარგის

ლექსიკური ერთეულებით, რომელთა ძირითადი მარაგი საერთოქართველური ფუძეენიდან მომდინარე-
ობს. ამ მასალის გვერდით სვანურში დიდი რაოდენობით მოიპოვება როგორც ქართულ-ზანური ენებიდან

უშუალოდ მომდინარე მასალა, ისე ქართულის გზით შემოსული ბერძნული, თურქული, სპარსული, არაბუ-
ლი, ოსური, ჩრდილო-კავკასიური, რუსული და სხვა ენათა მონაცემები. ცხადია, ეს უკანასკნელი ჭარბობს
პირველ ჯგუფს, რამაც განაპირობა მათი გამოწვლილვით შესწავლა და ნასესხებ სიტყვათა ანალიზის მო-

მცველი ისეთი მონოგრაფიის (ფუნდამენტურ-გამოყენებითი გამოკვლევის) შექმნა, რომელშიც სრულად იქ-
ნება აღწერილ-გაანალიზებული როგორც ქართული ენის გზით, ისე უშუალოდ ქართულ-მეგრულ-ლაზუ-
რიდან, აფხაზურ-ადიღეურიდან, ბერძნულიდან, ოსურ-ალანურიდან და ა. შ. სვანურში შესული უცხოენო-

ვანი მასალა.

6. YS-19-435 პროექტის ფარგლებში საკვლევი თემა _ „პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები სვა-
ნურში“, გულისხმობს სინტაქსურ კვლევა-ძიებას სვანურის ყველა დიალექტის, მათ შორის
ჩოლურული მეტყველების მონაცემების გათვალისწინებით.

7. 7. FR17_388, 2019 წლის ეტაპი აერთიანებს ორ ‒III და IV საანგარიშო პერიოდებს: იანვრიდან ივნისის
ჩათვლით და
ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით. 2019 წელს ორივე საანგარიშო პერიოდში მიღწეულიძირითადითე-
ორიულიდაპრაქტიკულიშედეგები:გაგრძელდა ქართულ და უცხო ენებზე არსებული სპეციალური ლიტერ-
ატურის დამუშავება; გაგრძელდა ქართული, მეგრული, ლაზური, სვანური ემპირიული მასალის შერჩევა და
დამუშავება; გაგრძელდა მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის სისტემატიზაცია ‒ განისაზღვრა პრობლემური
საკითხები და დაისახა მათი ანალიზის მეთოდოლოგიური გზები. მივლინება ქვეყნის შიგნით (ველზე
მუშაობა) განხორციელდა დმანისის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებულ ეკომიგრანტ სვანებთან და სამეგ-
რელოში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში. მუშაობა მიმდინარეობდა წინასწარ შემუშავებული კითხვარებისა
და დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით; შეიქმნა მდიდარი აუდიო და ვიდეომასალა. ველზე მოპოვებული
ემპირიული მასალა დამუშავდება და ჩაერთვება კვლევაში. მივლინება ქვეყნის გარეთ განხორციელდა: ა.27-
29 ივნისს სტამბოლის მედიპოლ უნივერსიტეტში (თურქეთი):http://www.iclec.net/ ;ბ. 22-23
ნოემბერსბრემენის უნივერსიტეტში (გერმანია). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე წარდგენილი
იყო მოხსენებები:1. ქართველურ ენებში უარყოფითნაწილაკიანდერივაციულ სახელთა განვითარების
დინამიკა
(მ. ლომია, ნ. ჭუმბურიძე); 2. უარყოფის გამოხატვის ძირითადი და ალტერნატიული საშუალებები ქართვე-
ლურ ენებში(მ. ლომია, რ. ქურდაძე);  3. უ- პრეფიქსიანი სახელები ქართველურ ენებში(ნ. ჭუმბურიძე, რ.
ქურდაძე): http://www.fb10.uni-bremen.de/nwlk2019/view_abstracts .
სამეცნიერო პროექტის თემატიკის ფარგლებში მომზადდა სხვა მოხსენებებიც და პუბლიკაციებიც:

8. 1. უარყოფის გამოხატვის სტრუქტურულ-სემანტიკური ვარიაციები შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანში“
(რ. ქურდაძე, მ. ლომია) ,თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის XIII საფაკულტეტო კონფერენცია,
ივნისი,2019წ.2. რთული უარყოფითი სახელური ლექსემები ქართულ ენაში: სტრუქტურა და ფუნქციური
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განაწილების პრინციპები (მ. ლომია, რ. ქურდაძე, ნ. ჭუმბურიძე, ქ. მარგიანი) ორენოვანი ( ქართული და
ინგლისური)სტატია ატვირთულიათსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ელექტრონულ რეცენ-
ზირებად სამეცნიერო ბილინგვურ ჟურნალ „სპეკალში“, #13, 2019 წელი: http://www.spekali.tsu.ge/indexphp/ge

8. DI-2016-32 „პროექტი ქართველ ებრაელთა მეტყველება ისრაელში“ იკვლევდა ქართველი ებრაელების
ქართულ მეტყველებას. მასალა მოგროვდა ისრაელის სხვადასხვა ქალაქში, ჩაიწერა რამდენიმე ათეული
რესპოდენტი, მოპოვებული მასალა დამუშავდა ლინგვისტურად: ფონეტიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი და
სიტყვათწარმოება.... გატექსტურდა მასალა და განთავსადა სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე. ამის
შედეგად მასალა ხელმისაწვდომი გახდა ყველა დაინტერესბული მკვლევარისთვის. ითარგმნა უცხოენოვანი
ლიტერატურა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

3.2.
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№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ქართული ენის ეროვნული
კორპუსი, ჰუმანიტარია,
Volkswagen Stiftung Foundation

Az. 86514

2012–2019 ტექსტების რედაქტორი

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

ქართული ენის ეროვნული კორპუსი აერთიანებს ქართული ენის როგორც წერილობით, ისე
ზეპირმეტყველების ნიმუშებს. იგი მოიცავს ქართული ენის განვითარების სამივე საფეხურს და შედგება

ძველი ქართულის, საშუალი ქართულის და ახალი ქართული ენის ტექსტების ქვეკორპუსებისაგან.
კორპუსში ინტერგირებისათვის გარედაქტირდა ძველი და საშუალი ქართულის მხატვრული და

საისტორიო ლიტერატურის ნიმუშების რამდენიმე ათასი გვერდი.

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 გიორგი ცოცანიძე,
გრიგოლ დეისაძე,
ნანული აზიკური,

მალხაზ ჯოხაძე, ანზორ
გოგოთიძე, ანა
შანშიაშვილი

ISBN 978-9941-8-1763-2 თბილისი,
(გამომცემლობა არ

არის წიგნში
დასახელებული)

გვ. 236

2 გიორგი გოგოლაშვილი ISBN 978-9941-13-814-0 თსუ გამომცემლობა 79 გვ.

3 გიორგი გოგოლაშვილი ISBN 978-9941-13-81-7 თსუ გამომცემლობა 71 გვ.
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4 გიორგი გოგოლაშვილი ISBN 978-9941-13-888-1 თსუ გამომცემლობა 96 გვ.

5 იზა ჩანტლაძე ISBN 978-9941-9621-3-4 საქ. მეც. აკადემიის
გამომცემლობა

563 გვ

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 თეა ქამუშაძე, რუსუდან
ჭუმბურიძე, ჭაბუკი

ქირია, ნათელა
მელიქიძე, თეა
თათენაშვილი

მრავალფეროვნება და
ტოლერანტობა ენისა და
საგნობრივი შინაარსის

ინტეგრირებული
სწავლება. საკითხავი

ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის

სტუდენტებისთვის
ISBN ISBN978-9941-8-0977-

4

თბილისი, 2019.
„საიმედო“

163

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 ბუკია მანანა ეტიმოლოგიური
ძიებანი

თსუ გამომცემლობა იბეჭდება

2 ბუკია მანანა „ქართულ-ოსურ
ურთიერთობათა
განვითარების
პერსპექტივები“, ISBN
978-9941-13-905-5

თსუ გამომცემლობა გვ. 91-94

3

7

ბუკია მანანა დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 3-15

4 ბუკია მანანა დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 245-251
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5 გიგლემიანი ლელა დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 17-22

6 გოგოლაშვილი გიორგი „ენა და კულტურა“ V
საერთაშორისო
სამეცნიერო თბილისი,
„მერიდიანი“კონფერენც
ია, შრომები

ISBN 978-9941-13-849-2

თბილისი, „მერიდიანი“ გვ. 101-105

7 გოგოლაშვილი გიორგი დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 23-35

8

საღლიანი მედეა დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 37-58

9 სურმავა ნარგიზა „ენა და კულტურა“ V
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია, შრომები

ISBN 978-9941-13-849-2

თბილისი, „მერიდიანი“ გვ.:398-402

10 ჭაბუკი ქირია დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ.90-104

11 ყანდაშვილი ხათუნა „ენა და კულტურა“ V
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია, შრომები

თბილისი, „მერიდიანი“ გვ. 470-474

12 ყანდაშვილი ხათუნა დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 105-109

13 შავრეშიანი ნატო დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 110-125

14 ციხიშვილი ნინო დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 126- 140

15 ციხიშვილი ნინო დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 212-245
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16 ცოცანიძე გიორგი დიალექტოლოგიური
კრებული, ISBN 978-
9941-13-902-4

თსუ გამომცემლობა გვ. 187-198

17 ჩანტლაძე იზა აკადემიკოს თამაზ გა-
მყრელიძის დაბადების
90 წლისთავისადმი მი-
ძღვნილი საიუბილეო
კრებული, ISBN 978-
9941-13-882-9

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 256-267

18 ცირა ჟანჟღავა ნასესხები სიტყვების
სემანტიკური
ცვლილებათა შესახებ
მეგრტულში

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

გვ. 595-599

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ბუკია მანანა აფხაზურ-ჩერქეზული
ორენოვანი კომპოზიტებიISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური
ენათმეცნიერება
XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 24-31



61

გაზდელიანი
ელიზავეტა

ღვათაებათა სახელები და
მათთან დაკავშირებული

რიტუალების
სახელწოდებები

მიკროტოპონიმებშიISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XLVII

თბილისი 2019,
თსუ

გამომცემლობა

გვ. 38-47

გიგლემიანი
ლელა

სვანურ ჰიდრონიმთა
აგებულების შესახებ ISSN
1987-6572

იბ. კავკასიური
ენათმეცნიერება, ტ.

XLVII 2019

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

59-62 გვ

გოგოლაშვილი
გიორგი

სალიტერატურო ენის ნორმა
და დიალექტური ნორმა

ISSN 1987-6653

საენათმეცნიერო
ძიებანი, XLI

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.3-15

გოგოლაშვილი
გიორგი

ენათმეცნიერის თვალით
დანახული პოეტური ტექსტი,ISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.63-71

სუხიშვილი
მურმან

პირდაპირი დამატების
მარკირებული და

არამარკირებული ფორმების
მოქმედებითი და

ვითარებითი ბრუნვებით
ჩანაცვების შემთხვევები

ძველ ქართულში
ISSN 1987-6572

იბერიულ
კავკასიური

ენათმეცნიერება
XLVII, 2019 წ

თბილისი,
უნივერსიტეტის

გმომცემლობა

147-156 გვ

საღლიანი
მედეა

ფონოსემანტიკური
მოდელების ფონემური

სტრუქტურისათვის
სვანურშიISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
2019, XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 133-146

ციხიშვილი
ნინო

- ო სუფიქსიანი II
კავშირებითის პარალელური

წარმოების შემთხვევები
საშუალ ქართულში

საენათმეცნიერო
ძიებანი, XLI

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.. 95-106

ციხიშვილი
ნინო

იულიუს ასფალგი -
ქართული კულტურის

მკვლევარი
ISSN 1987-6653

საენათმეცნიერო
ძიებანი, XLI

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 107-121

ცოცანიძე
გიორგი

ხევსურთმოე და
სახევსუროები (თუშეთისა და

საენათმეცნიერო
ძიებანი, XLI

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.123-131
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ხევსურეთის საკრალური
ურთიერთობების

ისტორიიდან)
ISSN 1987-6653

ყანდაშვილი
ხათუნა

სულთან, ჴელთან, ფეხთან
დაკავშირებული

ფრაზეოლოგიური და
იდიომატური გამოთქმები

ქიზიყურში
ISSN 1987-6653

საენათმეცნიერო
ძიებანი, XLI

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.43-48

შავრეშიანი
ნატო

ატრიბუტულმსაზღვრელიანი
ტოპონიმები სვანურში ISSN1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
2019, XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 193-205

ჩანტლაძე იზა კიდევ ერთხელ სვანური
უმლაუტის შესახებISSN 1987-6572

„იბერიულ-კავკასიუ-
რი ენათმეცნიერება“,

XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 210-222.

მ. ჯღარკავა,
მ. კაკაჩია,

ქ. მარგიანი

კონცეპტი „თვალი“
ქართველურში.
ISSN 1987-6998

სოხუმის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის
შრომები XVIII

2018-2019

სსუ-ს
გამომცემლობა,

თბილისი

გვ.23-38 (15)

ჯღარკავა
მარინა

ნაწილაკდართულ არსებით
სახელთა ბრუნება მეგრულ-
ლაზურში.
ISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური
ენათმენიერება
XLVII     /    2019

თბილისი,
თსუ-ს

გამომცემლობა

გვ.235-258
(23)

ჯღარკავა
მარინა სეზონური ბუნებრივი

მოვლენების ამსახველი
ლექსიკა ლაზურში
(ზამთარი) ISSN
1987-8095

ფილოლოგიური
პარალელები N 9

თბილისი,
გამომცემლობა

„მერიდიანი“

5

ჭუმბურიძე
ნინო

ენობრივი
კონტაქტების შედეგად
გააქტიურებული ზოგი

სახელური მოდელი
ქართულში

ISSN 2233-3401

„კულტურათაშორისი
დიალოგები“

შრომები
V ,2019

თელავი
გვ. 624-628

მაია ლომია,
რამაზ

ქურდაძე, ნინო
ჭუმბურიძე,

რთული უარყოფითი
სახელური ლექსემები
ქართულ ენაში: სტრუქტურა

თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

ფაკულტეტის ელექ-

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
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ქეთევან
მარგიანი

და ფუნქციური განაწილების
პრინციპები(ქართულ

და ინგლისურ ენებზე)

ტრონულირეცენ-
ზირებადი

სამეცნიერო
ბილინგვური

ჟურნალი „სპეკალი“,
#13, 2019

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-ური,

დიგიტალური

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა
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საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

და
ნომერი/ტომ

ი
1 გიორგი

გოგოლაშვილი
, თამარ

ლომთაძე

ISSN 2255-9256
https://doi.org/10.22364/vnf.1

0

10 ლატვიის
მეცნიერებათა

აკადემიის
გამომცემლობა,

რიგა

გვ. 53-65

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ბუკია მანანა ქართველურ-აფხაზურ-ოსური

ენობრივი შეხვედრები
თბილისი, 2019 წლის 13-15
ოქტომბერი

2 ბუკია მანანა რამდენიმე ზანური ტოპონიმის
ეტიმოლოგიისათვის

ახალციხე, 2019 წლის 28-29
სექტემბერი

3 ბუკია მანანა ქართულ-აფხაზური ენობრივი
ურთიერთობებიდან

თბილისი, 2019 წლის 4-6
ნოემბერი

4 ბუკია მანანა მწყემსური ლექსიკა მეგრულ
ფრაზეოლოგიზმებში

ზუგდიდი, 2019 წლის 15-16
ნოემბერი

5 ბუკია მანანა კომპოზიტური არსებით
სახელთა წარმოებისათვის
ქართულ, აფხაზურ და ადიღეურ
ენებში

თბილისი, 2019 წლის 24-27
დეკემბერი

6 ბუკია მანანა იოსებ ყიფშიძე – მეგრულის
მკვლევარი და მოამაგე

ზუგდიდი, 2019 წლის 15-16
ნოემბერი

7 გიგლემიანი ლელა ძირეულ და წარმოქმნილ
ჰიდრონიმთა სტრუქტურული
ანალიზისათვის სვანურში, არნ.
ჩიქობავას საკითხავები, XXX,
2019 წ. გვ 24-25

თბილისი, 2019, 20-3 მაისი

8 გიგლემიანი ლელა ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა
სვანურ ტოპონიმებში,
რესპუბლიკურ ონომასტიკური

ახალციხე 2019, 28-29 სექტემბერი
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კონფერენცია, თანამედროვე
ონომასტიკური პრობლემები

9 გიორგი გოგოლაშვილი, თ.
ლომთაძე

„სტანდარტული ქართული და
გრამატიკები“

ქუთაისი, 2019 წლის, 1-2 ნოემბერი

10 გოგოლაშვილი გიორგი მუხრან მაჭავარიანის ერთი
სტროფის პუნქტუაციური

ვარიანტები

თბილისი, 2019 წლის 23-25
დეკემბერი

11 გოგოლაშვილი გიორგი პოეტური ტექსტი ლინგვისტის
თვალით (ა. წერეთლის

„სულიკო“)

თელავი, 2019 წლის 25-27
ოქტომბერი

12 გოგოლაშვილი გირგი პოეტური ტექსტი ლინგვისტის
თვალით (გ. ლეონიძის „მე-13

საუკუნე)

ქუთაისი, 2019 წლის
31 მაისი – 2 ივნისი

13 გოგოლაშვილი გიორგი ხოლმეობითის ფორმები ი.
ჭავჭავაძის „მგზავრის

წერილების“ პერსონაჟის
მეტყველებში

ზუგდიდი, 2019 წლის 15-16
ნოემბერი

14 გოგოლაშვილი გიორგი ანა კალანდაძე და ძველი
ქართული ენა

ხაშური, 2019 წლის 12 ოქტომბერი

15 გოგოლაშვილი გიორგი ხოლმეობითის კატეგორიის
ისტორიისათვის ქართულში

თბილისი, 2019 წლის 8 იანვარი

16 საღლიანი მედეა ნასესხები ანთროპონიმების
შემცველი ჰიბრიდული
ტოპონიმების ფონეტიკურ-
ფონოლოგიური და სემანტიკური
ანალიზისათვის სვანურში;

მეცნიერებისა და ინოვაციების
საერთაშორისო ფესტივალი,

რესპუბლიკურ ონომასტიკური
კონფერენცია -„თანამედროვე
ონომასტიკური პრობლემები“

2019, ახალციხე

17

საღლიანი მედეა არსებით სახელთა ლექსიკურ-
სემანტიკური ჯგუფები
სვანურში. I. სომატიზმები, IV
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში, თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება

2019, ქუთაისი

18 ნ. ლოლაძე, ქ. დათუკიშვილი ქართული ენის ელექტრონული
განმარტებითი ლექსიკონი

თბილისი, 15-17 დეკემბერი
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19 ლოლაძე ნანა პოზიციური ზმნების ფუნქციო-
ნირების თავისებურებები ქარ-
თულში

თბილისი, 24-27 ნოემბერი

20 ლოლაძე ნანა (მ. აბალაკთან
თანაავტორობით)

კონცეპტი ,,დრო“ და სამყაროს
ენობრივი სურათი

თელავი, 2019, 25-27 ოქტომბერი

21 სურმავა ნარგიზა ერთი ენობრივი ტენდენციის
შესახებ

დიალექტებში(კუთვნილებით
ნაცვალსახელთა მრავლობითის
ფორმაწარმოების მაგალითზე)

ქუთაისი, 2019, 31 მაისი- 2 ივნისი

22 სურმავა ნარგიზა თურქეთის ქართველთა
მეტყველებიდან :-თ ა ლ ა ჲ

დაბოლოებიანი ზმნისართები

თბილისი, 2019 20-23 მაისი

23 სურმავა ნარგიზა იულიუს ასფალგი - ქართული
კულტურის მკვლევარი

17.04.2019. თბილისი, საქართველო

24

სუხიშვილი მურმანი ლაბილური გარდამავალი ზმნა -
ერგატიული კონსტრუქციის
ჩამოყალიბების წინაპირობა.

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები
XXX, 2019, გვ. 45-46

თბილისი, 2019, 20-23 მაისი

25 ცოცანიძე გიორგი გადააგილებთი მოძრაობის
გამომხატველი ზმნების

სტრუქტურულ-სემანტიკური
კომპონენტები მთის

დიალექტებში

თბილისი, 2019 წლის 20-23 მაისი

26
ყანდაშვილი ხათუნა პირის ნიშანთა გამოყენების

თავისებური შემთხვევები
დიმიტრი მაჩხანელის

შემოქმედებაში

ზუგდიდი, 2019 წლის 15-16
ნოემბერი

27 ყანდაშვილი ხათუნა მრავალგზისობის გამოხატვა
დიმიტრიმაჩხანელის

მოთხრობების მიხევით

თბილისი, 2019 წლის 20-23 მაისი

28 ყანდაშვილი ხათუნა მესამე სუბიექტური პირის
ნიშანთა გამოხატვა კახეთის 1812
წლის აჯანყების დოკუმენტებში

თბილისი, 2019 20-23 მაისი

29

შავრეშიანი ნატო, საღლიანი
მედეა

ნასესხებ ტოპონიმთა
სოციოლინგვისტური ასპექტები

სვანურში, საერთაშორისო
კონფერენცია

„არქივთმცოდნეობა,
წყაროთმცოდნეობა,

ტენდენციები და გამოწვევები“

26-28 სექტემბერი, 2019, თბილისი
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30 შავრეშიანი ნატო თხზული ტოპონიმები
სვანურში, მეცნიერებისა და
ინოვაციების საერთაშორისო
ფესტივალი, რესპუბლიკურ

ონომასტიკური კონფერენცია -
„თანამედროვე ონომასტიკური

პრობლემები“

28-29 სექტემბერი, 2019, ახალციხე

31 შავრეშიანი ნატო ანთროპონიმთაგან წარმოებული
თხზული ტოპონიმები

სვანურში, IV საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში,
თანამედროვე

ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება

18-20 ოქტომბერი, 2019, ქუთაისი

32 შავრეშიანი ნატო ვითარების ზმნისართისათვის
ჩოლურულ მეტყველებაში
(სვანურის დიალექტებთან

მიმართებით)

12 ივნისი, 2019, გორი

33 ჩანტლაძე იზა კვლავ ქართველურ *ტაბა>ტობა
>ტომბა >ტ{მ}ბ / ტუბ / ტბ ფუ-

ძეთა ეტიმოლოგიისათვის

2019 20-23 მაისი, თბილისი

34 ჩანტლაძე იზა აკადემიკოსნიკომა-
რის"Извлеченiе изь сванско-

русскаго словаря (1922,
Петроградъ)"-სმიმართე-

ბა"Сванско-русскiй словарь"
(1916, Санкт-Петербургъ)-თან

2019 წლის 24-26
დეკემბერი, თბილისი

35 ქირია ჭაბუკი გრამტიკული „ომონიმიის“ ერთი
შემთხვევა თანამედროვე

სალიტერატურო ქართულსა და
ზანურში

ზუგდიდი, 2019 წლის 15-16
ნოემბერი

36 ქირია ჭაბუკი სახელური ფუძეები კუმშვის
თვალსაზრისით და მათი

მართლწერის საკითხი

თბილისი, 2019 წლის 20-23 მაისი

37

ჯღარკავა მარინა ნურდოღან დემირ აბაშიშის
„ლაზური გამოთქმები (ანდაზები
- იდიომები, მეტაფორები)“

15-16 ნოემბერი 2019
ზუგდიდი

38 ჯღარკავა მარინა
დუთხური მეტყველების ზოგი
თავისებურების შესახებ

24-26 დეკემბერი 2019
თბილისი
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39 ჯანჯღავა ცირა ნასესხები სიტყვების
სემანტიკურ ცვლილებათა
შესახებ მეგრულში II

ქუთაისი, 2019

40 ჯანჯღავა ცირა დაავადებათა სახელები
მეგრულში

თბილისი, 2019

41 თამარ ჭუმბურიძე, ნინო
ჭუმბურიძე

ხალხური ზღაპრების თარგმნის
სპეციფიკა

31 ოქტომბერი- 2 ნოემბერი
თბილისი

42 ნინო ჭუმბურიძე, მარიამ
კიკონიშვილი

კნინობითი სახელების
წარმოების თავისებურებანი
რაჭულ დიალექტში

15-16 ნოემბერი
ზუგდიდი

43 ნინო ჭუმბურიძე ენობრივი კონტაქტების შედეგად
გააქტიურებული ზოგი
სახელური მოდელი ქართულში

თელავი, 2019, 25-27 ოქტომბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 გიგლემიამი ლელა, ჭკადუა

როენა
Специфическая роль топонимов в
деле социолингвистического
исследования бесписьменных
языков (на материале
картвельских языков), , ”III
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
„СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ –
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД”

Гданьский университет, 31.05 –
01.06.2019 г.

2 გიგლემიანი,  საღლიანი მედეა,
შავრეშიანი ნატო

Towards Loan-Adaptation of Words
in the Svan Language,The
International Conference in
Memory of Dr.Anne Vainikka ,

22-23 November, 2019, Budapesht

3 გიორგი გოგოლაშვილი, თამარ
ლომთაძე

„Standardization of the Georgian
language: challenges and

prospects“

რიგა, 2019 წლის, 14 თებერვალი

4 გიორგი გოგოლაშვილი, თამარ
ლომთაძე

ლომთაძე „К соответствию
грузинских и русских

терминов при
стандартизации грузинской

საბერძნეთი, 2019, 10-14 აპრილი
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языковедческой
терминологии“,

5 გ. გოგოლაშვილი, თ. ლომთაძე „აკადემიური ჟურნალების ენა
საქართველოში: ქართული და

სხვა ენები“

რომი, 2019 წლის, 5-6 დეკემბერი

6 ნინო ციხიშვილი Tmesis in den Kartvel- und
indoeuropäischen Sprachen

14.12.2019. FFO, Deutschland

7 ნ. ლოლაძე პოზიციური ზმნები ქართველურ
ენებში

2019 წლის 23 -24 ნოემბერი,
ბრემენი, გერმანია

8 შავრეშიანი,
საღლიანი საღლიანი

ნასესხებ ტოპონიმთა
სოციოლინგვისტური ასპექტები
სვანური ენის დიალექტ-
კილოკავებში, III საერთაშორისო
კონფერენცია
"სოციოლინგვისტური კვლევა
თეორიასა და პრაქტიკაში"

2019, 31 მაისი-1 ივნისი,
პოლონეთი, გდანსკი

9

ნატო შავრეშიანი
მედეა საღლიანი

შორენა შავრეშიანი

ნასესხებ ანთროპონიმთა
სოციოლინგვისტური ასპექტები
სვანურში, ანა ვაინიკას
ხსოვნისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, კაროლ გასპარის
სახელობის უნივერსიტეტი

22-23 ნოემბერი, 2019,
ბუდაპეშტი

10 ნატო შავრეშიანი
მედეა საღლიანი,

შორენა შავრეშიანი,
ლელა გიგლემიანი

სიტყვათა სესხება-
ადაპტაციისათვის სვანურში
(ზოგადი მიმოხილვა), ანა
ვაინიკას ხსოვნისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია,
კაროლ გასპარის სახელობის
უნივერსიტეტი

22-23 ნოემბერი, 2019,
ბუდაპეშტი

11 ჯანჯღავა ცირა რუსულიდან ნასესხები ლექსიკა
მეგრულში

სალონიკი, საბერძნეთი, 2019

12 ნინო ჭუმბურიძე, მაია ლომია,
რამაზ ქურდაძე

ქართველურ ენებში
უარყოფითნაწილაკიან
დერივაციულ სახელთა
განვითარების დინამიკა

ბრემენი, 23-24 ნოემბერი, 2019
წელი.

13 ნინო ჭუმბურიძე, მაია ლომია ქართველურ ენებში
უარყოფითნაწილაკიან
დერივაციულ სახელთა
განვითარების დინამიკა

სტამბოლი, 2019 წლის
სექტემბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

დაწესებულებასთუსაჭიროდმიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი
აქტივობაც.
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თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ლექსიკოლოგიის განყოფილება

ხელმძღვანელი: პროფ. მერაბ ჩუხუა

მეცნიერ-თანამშრომლები: ავთანდილ არაბული, მაია აშაძე, ლალი ბინიაშვილი, მანანა
კელენჯერიძე, მარინა კიკონიშვილი, ნათია მაისურაძე, ასმათ პაპიძე, ნატა რაზმაძე, მერაბ რობაქიძე,
მირანდა რობაქიძე-გოგბერაშვილი, ლიდა სოხაძე, მანანა ტუსკია, ზეზვა ქავთარაძე, მედეა ღლონტი
ეთერ შენგელია, ნათელა ჭინჭარაული, ნინელი ჭოხონელიძე, მანანა ჩაჩანიძე, ნინო ხახიაშვილი,
მარიამ ხომასურიძე, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
„ქართული ენის დიალექტების
კრებსითი ლექსიკონი“ 2018-2022

რუსუდან რამიშვილი
(პროექტის ხელმძღვანელი)
ნინელი ჭოხონელიძე (პროექტში
მონაწილე):
ეთერ შენგელია (შემსრულებელი
ზეზვა ქავთარაძე
(შემსრულებელი)
მირანდა რობაქიძე
(შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2019 წლისთვის გათვალისწინებული იყო ქართული ენის დიალექტური მემკვიდრეობის სალექსიკონო
მასალის მეცნიერული დამუშავება და სისტემატიზაცია, მისი ჩართვა დიალექტური ლექსიკის ელექტრონულ
ფონდში. რედაქტირება გავუწიეთ  პროექტის წევრების მიერ დამუშავებულ მასალას.
პროექტისათვის დამუშავდა 8176 ერთეული წიგნიდან ,,შ. ნიჟარაძე, ქართული ენის აჭარული დიალექტი.
ლექსიკა ბათუმი, 1971“. მასალა, პრინციპების გათვალისწინებით, განვათავსე ბაზაში.

დამუშავდა გიორგი ზედგინიძის „ჯავახური ლექსიკონი“, თბილისი, 2017 წ., მასალა, პრინციპების
გათვალისწინებით, განვათავსე ბაზაში.

დამუშავდა: ნ. ჯოხაძე, „მევენახეობის ტერმინები შიგნი კახეთში“. ლ. ლეჟავა, „მევენახეობის
ტერმინები ჭიათურაში“; ზ. ჭუმბურუძე, „მევენახეობის ტერმინები ქვედა სიმონეთში"; რ. ჯანაშია,
„გურული დიალექტური მეტყველების ნიმუშები სიმონ ჯანაშიას ჩანაწერებში"; გ. მაჭავარიანი, „მასალები
პურეულის ლექსილისათვის შიგნი კახეთში". მასალა, პრინციპების გათვალისწინებით, განთავსდა ბაზაში.
დაახლოებით 3000 ერთეული.
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№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
„ქართული ენის სინონიმთა

ლექსიკონი“
2018-2021

ნატო რაზმაძე (პროექტის
ხელმძღვანელი), მანანა

კელენჯერიძე, მანანა ჩაჩანიძე,
მარიზა ხომასურიძე (წევრები)

პროექტის მიზედვით, 2019 წლისთვის გათვალისწინებული იყო ნ, ო, პ, ჟ, რ, ს, ტ, უ, ფ ასოების შევსება,
ილუსტრაციების მოძიება და სალექსიკონო ერთეულებად მომზადება, რაც განხორციელდა.

1

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები
2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
მეგრულ-ლაზური ინტონაცია

217728
2016-2019

ეთერ შენგელია (პროექტის
სამეცნიერო ხელმძღვანელი),

ნათია ფონიავა (კოორდინატორი)
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
დასახელებული კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2019 წელს დაგეგმილი იყო ერთი ექსპედიცია ლაზეთში.
ლაზური მეტყველების ექსპერიმენტული შესწავლის მიზნით პროექტის მეხუთე პერიოდში ექსპედიცია
მოეწყო ისტორიულ ლაზეთში, 2019 წლის 16 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით, კერძოდ, 16-დან 26
თებერვლის ჩათვლით რიზესა და ართვინის პროვინციებში (თურქეთის რესპუბლიკა), ხოლო 27
თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით ხელვაჩაურის რ-ნის სოფელ სარფში (საქართველო).

ამ ხნის მანძილზე ჩატარებულმა სამუშაოებმა გვიჩვენა, რომ აუცილებელი იყო ერთი ექსპედიცია მუჰაჯირი
ლაზების შთამომავლებთან, რომლებიც ცხოვრობენ თურქეთის შიდა პროვინციებში და რომელთა
მეტყველება არაა შესწავლილი. ფონდმა დააკმაყოფილა ჩვენი თხოვნა და დამატებითი ექსპედიცია
ჩავატარეთ მეექვსე პერიოდში.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წელს გამოვაქვეყნეთ სამი სტატია, აქედან ორი ადგილობრივ ჟურნალში,
ერთი კი ტემპუსის ბაზაში შემავალ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში.

დამატებითი ექპედიციის ჩატარებამ და იქ მოპოვებული მასალის ანალიზმა დიდძალი დრო წაიღო, ამიტომ
პროექტის დასრულებას ვვარაუდობთ ექვსთვიანი პერიოდის დამატების შემდეგ.
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ავთანდილ არაბული და

სხვ.

ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

2
მაია აშაძე და სხვ. ქართული ენის

განმარტებითი
ლექსიკონი, ახალი

რედაქცია. ISBN 978-9941-
10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900
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3 ლალი ბინიაშვილი და
სხვ.

ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

4 მარინე კიკონიშვილი და
სხვ.

ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

5 ნათია მაისურაძე და სხვ. ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900
5 ასმათ პაპიძე და სხვ. ქართული ენის

განმარტებითი
ლექსიკონი, ახალი

რედაქცია. ISBN 978-9941-
10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

6 ლიდა სოხაძე და სხვ. ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

7 მანანა ტუსკია და სხვ. ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

8 ზეზვა ქავთარაძე და
სხვ.

ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

9 ნათელა ჭინჭარაული
დას სხვ.

ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი
რედაქცია. ISBN 978-9941-

10-083-3

თბილისი,
”მერიდიანი”

900

10 ნინო ხახიაშვილი და
სხვ.

ქართული ენის
განმარტებითი

ლექსიკონი, ახალი

თბილისი,
”მერიდიანი”

900
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რედაქცია. ISBN 978-9941-
10-083-3

11 მერაბ ჩუხუა Georgian-Circassian-
Apxazian Etymological

Dictionary, ISBN

TSU 880

12 ნანა ხოჭოლავა-
მაჭავარიანი

„მცენარეთა ქართული
სახელების ლექსიკონი“

იბეჭდება

ლექსიკონის ვრცელი ანოტაცია „ბოტანიკური ლექსიკონი“

ქართველური ენა-კილოები მდიდარია მცენარეთა სახელებით, რაც აისახა კიდეც ქართულ

ლექსიკოგრაფიაში. ამ მხრივ გამორჩეულია ალექსანდრე მაყაშვილის (1949 წ.), რომელმაც გარკვეული

წესრიგი შეიტანა მცენარეთა ქართულ სახელთა ნომეკლატურაში. განსაკუთრებით ძვირფასია ლექსიკონის

მეორე, გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა (1961წ.). მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ ლექსიკონს

დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართველურ ენათა ლექსიკის კვლევის (საზოგადოდ, მეცნიერული კვლევის)

თვალსაზრისით, იგი სრულად ვერ ასახავს რეალურად არსებულ სურათს: ზედმიწევნით არ არის ასახული

ქართველური ენების, ქართული ენის დიალექტების, ძველი ქართული ენის სხვადასხვა დროს გამოცემული

ლექსიკონების, ძველი წერილობითი ძეგლების, საარქივო, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში დაცული

გამოუქვეყნებელი მასალების, ცოცხალი მეტყველების სათანადო მონაცემები; 2. მთელი რიგი ლათინური

სახელწოდებები საჭიროებს განახლება-რედაქტირებას; 3. მასალა გასასწორებელია ორთოგრაფიული

კუთხით; 4. აუცილებელია ლექსიკონის გამოცემიდან შემდგომ წლებში შემოტანილ მცენარეთათვის

(ინვაზიური სახეობები) სათანადო ქართული სახელების შექმნა-მისადაგება; 4. მთელი რიგი ოფიციალური

სახელწოდებების სათანადო წყაროს (დიალექტის, ავტორის) დაზუსტება.

2017 წლის ნოემბერში შევუდექით „მცენარეთა ქართველური სახელების ლექსიკონის“ შედგენას,

რომელიც ეფუძნება ალ. მაყაშვილის „ბოტანიკურ ლექსიკონს“ და მდიდრდება შთამბეჭდავი მოცულობის

მასალით. 2018-2019 წლებში ჩატარებული მუშაობის შედეგად თავი მოიყარა 3500-ზე მეტმა ერთეულმა 

ქართული ენის დიალექტოლოგიური ლექსიკონების, ს.ს. ორბელიანის „სიტყვის კონის“, ი. ბაგრატიონის

საბუნებისმეტყველო-განმარტებითი ლექსიკონის არსებული გამოცემებიდან (18 წყარო). 2019 წელს

წაკითხული იქნა ორი მოხსენება ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებზე, ორიც - საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენციებზე.

2019 წელს ჩატარდა  ექსპედიციები: რაჭასა და ლეჩხუმში (10 – 16 აგვისტო, მონაწილე ნ. ხოჭოლავა-

მაჭავარიანი).

მთიულეთი, ხევი (1-10 აგვისტო, მონაწილე დ. ჭელიძე). ექსპედიციის შედეგად მოპოვებული მასალა

(მცენარეთა სახელები, მცენარეებთან დაკავშირებული ლექსიკა) შეადგენს 825 ლექსიკურ ერთეულს.

ექსპედიციების დასრულების შემდეგ მოხდა მოპოვებული მასალების კლასიფიკაცია, ანალიზი.
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4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ავთანდილ არაბული აკად. თამაზ
გამყრელიძე - 90

ISBN 978-9941-13-882-9

თბილისი, თბილისის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

60-74

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1 მერაბ რობაქიძე „ენათმეცნიერული

ძიებანი, წერილები“,
ISBN – 978-9941-479-48-9

იბეჭდება

თბილისი „ნეკერი“ 266

ანოტაცია ქართულ ენაზე: კრებულში შესულია ენათმეცნიერული ნაშრომები, მათ შორის ქართულ-სომხურ
ენობრივ ურთიერთობათა სფეროდან. მასში შეტანილია აგრეთვე ლიტერატურული, ცნობილ მეცნიერთა და
მწერალთა მოღვაწეობის ამსახველი წერილები. წიგნი განკუთვნილია მოსახლეობის ფართო ინტერესებისა
თვის, სპეციალისტებისთვის, სტუდენტებისთვის.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ეთერ შენგელია
ნათია ფონიავა

კითხვითი
წინადადების

ინტონაცია ზანურ
(მეგრულ-ლაზურ)
ენაში (ინგლისურ

საერთაშორისო
ჟურნალი

„მულტილინგვური
განათლებისთვის“,

#14

თბილისი
(საქართველო),
გამომცემელი:
სამოქალაქო

ინტეგრაციისა და
ეროვნებათშორისი

გვ. 26-35
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ენაზე), DOI:
10.22333/ijme

ურთიერთობების
ცენტრი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სტატია ეხება კითხვითი წინადადების ინტონაციას მეგრულ-ლაზურში. საკითხის შესწავლა
მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მეცნიერული, არამედ მეგრულ-ლაზური ენის სწავლების
თვალსაზრისითაც.
მეგრულ-ლაზურში, ისევე როგორც ბევრ ენაში, კითხვითი წინადადება არის კითხვითსიტყვიანი
(გამოიხატება კითხვითი ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზმნიზედებით და კითხვითი ნაწილაკებით)
და არაკითხვითსიტყვიანი. კვლევამ გვიჩვენა, რომ მეგრულ-ლაზურში კითხვით წინადებაში
მახვილიანია ქვემდებარე ან ზმნა. წინადადება მთავრდება აღმავალი ინტონაციური კონტურით.
საქართველოში გავრცელებულ ლაზურ მეტყველებაში გამოვავლინეთ -ი ნაწილაკის გარეშე
ნაწარმოები კითხვითი წინადადება (ქართულის გავლენით). მასში კითხვითობა ინტონაციით
გადმოიცემა.
„მეგრულის ლინგვისტურ ანალიზში“ აღნიშნულია, რომ ჩაკითხვისას უარყოფით ვარ „არა“ და
დადასტურების ხომ / ხო ნაწილაკებზე მოდის კითხვის მახვილი. ანალოგიური ვითარებაა ლაზურშიც.
წინადაბების ბოლოს გვაქვს აღმავალი ინტონაციური კონტური.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
მედეა

ღლონტი

წმიდა წერილის პირველი
წიგნის სახელდების
ქართულენოვანი არჩევანი-
ძვ.ქართ. „შესაქმე“:ISSN
1987-6572

იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII

თბილისი, ივ.
ჯავახიშვილის

სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2
მედეა

ღლონტი

მრავალმნიშვნელოვანი
გამოცემა არა მხოლოდ...
(ეთერ კაკალაძისა და ნინო
ბერიძის
„სასკოლო
ლიტერატურულ-
ენციკლოპედიური
ლექსიკონი-ცნობარის“
გამო)

ეტიმოლოგიური ძიებანი თსუ
გამომცემლობა

3
მედეა

ღლონტი

ნიშანდებული მოქალაქობა
მუხრანისა (მუხრან
მაჭავარიანის ცხოვრების
გზა)

მუხრან მაჭავარიანი - 90,
საიუბილეო კრებული,
საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია, მუხრან
მაჭავარიანის სახლ-
მუზეუმი, თსუ არნოლდ

გვ.16-19.
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ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, თბილისი,
2019,

4
მედეა

ღლონტი

შესაქმისეული
მეთოდოლოგიისათვის -
ძვ.ქართ. სახელდება
„შესაქმე“:

თბილისის სასულიერო

აკადემიისა და

სემინარიის

საკონფერენციო

მოხსენებათა კრებული,

III, 2020 (გადაცემულია

დასაბეჭდად).

5
მედეა

ღლონტი

სულხან-საბას არაკობით
გაცხადებული მადლის
შენახვა-გამრავლება
(არაკები: "ორნი ძმანი" და
"ორმოში ჩაგდებული
მეფე"):

„რელიგია“ - სამეცნიერო-
საღვთისმეტყველო
ჟურნალი, #1, 2019, გვ. 67-72.

6

ეთერ
შენგელია

ბრძანებითი წინადადების
ინტონაცია მეგრულ-
ლაზურში სხვადასხვა
სოციალური წრის, სქესისა
და ასაკის
გათვალისწინებით; * ISSN
1987-6572

იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII

თბილისი, ივ.
ჯავახიშვილის

სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

გვ. 206-209

7 მანანა
ჩაჩანიძე

ლინგვოპოეტიკური პერი-
პეტიები და მეტყველების
სტრატეგია კრებულში
„დრო არ იძლევა უფლე-
ბას“

ქართული სიტყვის კულ-
ტურის საკითხები, წიგნი

მე-19, თბილისი, 2019
(იბეჭდება).

იბეჭდება

8 მანანა
ჩაჩანიძე

ISSN 1987–9806 „ლიტერატურული
საქართველო“, № 1, გვ. 10

9 ნინელი
ჭოხონელიძე

,,ფუძე-გაორკეცებული და
ტოლად შერწყმული
სახელები რევაზ
ინანიშვილის ენის
მიხედვით“. კრებული

,,ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“

(იბეჭდება);

იბეჭდება

10 ნინელი
ჭოხონელიძე

,,უფუარი პურის
სახელები ქართულში“
კრებული

,,ეტიმოლოგიური
ძიებანი“ (იბეჭდება);

იბეჭდება
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11 ნინო
ხახიაშვილი

სარკე სიტყვის
წარმომავლობისათვის,

ISSN 1987-8777

კავკასიოლოგიური
ძიებანი 16

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.

იბეჭდება

12 ნინო
ხახიაშვილი

მოქალაქე, მოქალაქეობა
ტერმინებისათვის (წმიდა
გრიგოლ ფერაძის
„შინაარსი ჭეშმარიტ
მოქალაქობის...“
მიხედვით),
ISSN 1512-1593

გელათის მეცნიერებათა
აკადემიის ჟურნალი 9-10,
2019.

გამომცემლობა
„ინტელექტი“

გვ. 3-15

13 ნინო
ხახიაშვილი

ერთი იშვიათი
სახელისათვის (ცქირი),
ISBN 978-9941-13-902-4

დიალექტოლოგიური
კრებული

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 193-197

14 ნინო
ხახიაშვილი

ცნება მოქალაქეობის
შესახებ წმ. გრიგოლ
ფერაძის ქადაგებებში
ISBN 978-9941-25-567-0

„ენა და კულტურა თბილისი,
ქართულ-
ამერიკული
უნივერსიტეტი

იბეჭდება

15 ნინო
ხახიაშვილი

მოქალაქე,
მოქალაქეობა

ტერმინებისათვის (წმ.
გრიგოლ ფერაძის

„შინაარსი ჭეშმარიტ
მოქალაქობის...“ შესახებ)

წმ. გრიგოლ ფერაძისადმი
მიძღვნილი კრებული

თბილისი იბეჭდება

16

17

ნანა
ხოჭოლავა

ნანა
ხოჭოლავა-

მაჭავარიანი,

კვლავ სვანური ჯგრგ-ის
წარმომავლობისათვის

კვლავ მახას (Triticum
macha, ქართული ხორბლის
უძველესი სახეობა)
საერთოქართველური
არქეტიპისა და
თავდაპირველი

აკ. წერეთლის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

ფაკულტეტის IV
საერთაშორისო

სამეცნიერო
კონფერენციის კრებული

„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი

და ჰუმანიტარული
აზროვნება“,

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო

კონგრესის მასალები,
2019;

ქუთაისი

90-91;
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18 ნანა
ხოჭოლავა-
მაჭავარიანი

სემანტიკისათვის, ISBN
978-9941-13-889-8;

ჯერკუალ სიტყვის
ამოსავალი
სემანტიკისათვის,
საერთაშორისო
კონფერენცია,  . ISBN 978-
9941-13-900-0

ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V -

ისტორიული და
ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის

საკითხები, თბილისი
2019;

გვ. 77-78

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ბრძანებითი განსხვავდება სხვა სახის წინადადებებისაგან ტონის, ინტენსივობისა და

სიხშირული მახასიათებლების მიხედვით. თუმცა ეს განსხვავება დამოკიდებულია ემოციის ხარისხზე;
განსხვავებულია ინტონაცია სქესისა და ასაკის მიხედვით, რასაც ვერ ვიტყვით სხვადასხვა

სოციალური ფენის წარმომადგენელთა მეტყველების შესახებ. დონეების მოხედვით მაღალია ბავშვების
ტონი, ხშირია ამპლიტუდა და ძლიერია ინტენსივობა (გააჩნია ასაკს), ქალების მეტყველებას
შუალედური მდგომარეობა უჭირავს ინტონაციის ამ მახსიათებლების მიხედვით, მამაკაცების
მეტყველება, უფრო დაბალ, ხოლო მოხუცების მეტყველება ყველაზე დაბალ საფეხურზეა ამ
მახასიათებლების მიხედვით;

განსხვავებულია ტონი, ინტენსივობა და ამპლიტუდა ბრძანება-ემოციის ხარისხის მიხედვით -
რაც უფრო ძლიერია ემოცია და მოქმედების შესრულება-შეუსრულებლობის სურვილი, მით უფრო
აღმავალია ტონი, ძლიერია ინტენსივობა და ხშირია ამპლიტუდა;

ამპლიტუდის სიხშირე, ტონის სიმაღლე და ინტენსივობა დამახასიათებელია იმ სიტყვისთვის,
რომელიც აქცენტირებულია;

მეგრული და ლაზური დიალექტები ბრძანებითი მოდალობის მიხედვით არსებითად არ
განსხვავდებიან, თუ არ გავითვალისწინებთ სხვადასხვა ნაწილაკებს და დამხმარე მეტყველების
ნაწილებს, რომლებიც ახლავს მათ შინაარსის გადმოსაცემად;

რხევის ამპლიტუდის მიხედვით საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული
ლაზური ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. უკანასკნელში რხევის ამპლიტუდა უფრო ხშირია,
მაგრამ ეს დამახასიათებელია არა მხოლოდ ბრძანებითი, არამედ სხვა მოდალობის აღმნიშვნელი
წინადადებების შემთხვევაშიც.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 მერაბ ჩუხუა

ბასკური ენის ადგილისათვის
(გენეალოგიური ანალიზი),

თბილისის მეცნიერებათა და
ინოვაციების ფესტივალი

მეცნიერებათა და ინოვაციების
ფესტივალი თბილისი, 2019
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2 მერაბ ჩუხუა

ქართული სპერ- სიტყვის
ეტიმოლოგიისათვის. -

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესის

მასალები,

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესის
მასალები, თბილისი, 2019

3 მერაბ ჩუხუა
თობელ სიტყვის

წარმომავლობისათვის

XXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

კონფერენცია, თბილისი-
ზუგდიდი, 2019

4 მერაბ ჩუხუა
-არა სუფიქსის ისტორიისათვის

ზანურში

XXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

კონფერენცია, თბილისი-
ზუგდიდი, 2019

5
მერაბ ჩუხუა, რადოსლავ

კანარკოვსკი

თანამედროვე ისტორიულ-
შედარებითი იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერების
ძირითადი პრობლემები და

პერსპექტივები.-

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე

ტექნოლოგიები V - ისტორიული
და ეტიმოლოგიური

ლექსიკოგრაფიის საკითხები,
თბილისი, 15-17 დეკემბერი 2019

6 მერაბ ჩუხუა
პალეოკავკასიური ენის

სემანტიკური ლექსიკონი (ახალი
პარადიგმა)

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე

ტექნოლოგიები V - ისტორიული
და ეტიმოლოგიური

ლექსიკოგრაფიის საკითხები,
თბილისი, 15-17 დეკემბერი 2019

7 მერაბ ჩუხუა
საერთოქართველური -არ ზმნა

და მისი ბასკურ-კავკასიური
შესატყვისები

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

79-ე სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი 24-26

დეკემბერი 2019

8 მერაბ ჩუხუა
პალეოკავკასიური პანთეონის

შედგენილობისათვის

ჩერქეზული (ადიღური) კულტუ
რის ცენტრის IV სამეცნიერო

სესიის მასალები
(ეთნოლინგვისტური და

ლინგვოკულტუროლოგიური
ძიებანი), თბილისი, 20-21

დეკემბერი, 2019
9 ეთერ შენგელია საუბრის გამომხატველი

იდიომებისა და

შესიტყვებებისათვის მეგრულში

(სტრუქტურულ-სემანტიკური

ანალიზი)

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

78-ე სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი, 2019 წ., 24-

26 დეკემბერი
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10 ეთერ შენგელია მეგრული ჸუჯი, ლაზური ყუჯი
|| ყუჯი || უჯი „ყური“
ლექსემების შემცველი

იდიომებისათვის

XXiX, თბილისი, 2019 წ., 20-23
მაისი

11 ეთერ შენგელია საუბრის აღმნიშვნელი ლექსიკა
მეგრულში

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

სამეცნიერო სესიის მასალები,
ზუგდიდი, 2019, 14-16 ნოემბერი

12 მანანა ჩაჩანიძე ორდონიანი ინფორმაცია, რო-
გორც ინტერპრეტაციის საშუალე-
ბა და თანამედროვე ლირიკის
ბრწყინვალე ნიმუში „გოქსუ“

20-23 მაისი, 2019, თბილისი

13 მანანა ჩაჩანიძე „მარტო წვიმას აქვს სახელი ცხრა“
– წვიმის ლექსიკოგრაფიული
პორტრეტი მუხრანის პოეზიაში

2019, 24-25 სექტემბერი,
თბილისი

14 მანანა ჩაჩანიძე ზმნურ ფორმათა აქტივაცია  და
იდიოსტილის საინტერესო ნიმუ-
ში თანამედროვე ქართული პოე-
ზიიდან

2019, 15-16 ნოემბერი, თბილისი-
ზუგდიდი

15 მანანა ჩაჩანიძე რამდენიმე პოეტური ექ-

სპერიმენტის ენობრივი

თავისებურებანი

2019, 24-26 დეკემბერი, თბილისი

16 ნანა ხოჭოლავა რატომ არ ჩანს ძველ

ქართულ წერილობით

ძეგლებში ქართული

ხორბლის უძველესი

სახეობის აღმნიშვნელი

სახელი მახა?

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78 -ე
სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა

და მოხსენებათა თეზისები,
თბილისი, 2019, 24-26

დეკემბერი

17 ნანა ხოჭოლავა მცენარეთა ქართველურიი
სახელების ახალი ლექსიკონის

შექმნისათვის (ზოგიერთი
მოსაზრება)

სამეცნიერო ტერმინოლოგია VI,
პროგრამა, თბილისი, 2019

18 ნანა ხოჭოლავა კვლავ სვანური ჯგრგ-ის
წარმომავლობისათვის

IV საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება“,
აბსტრაქტები, ქუთაისი 2019
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19 ნანა ხოჭოლავა რომელი მცენარის სახელი უნდა
ყოფილიყო ჭყორი? (ახალი

დიალექტური მასალის
მიხედვით)

რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი-ზუგდიდი, 2019, 15-16

ნოემბერი
20 ნინელი ჭოხონელიძე ფუძე-გაორკეცებული და

ტოლად შერწყმული სახელები
რევაზ ინანიშვილის ენის

მიხედვით.

თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების

ინსტიტუტი არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXX , მასალები,

თბილისი, 201924-26 დეკემბერი
21 ნინელი ჭოხონელიძე ,,კატის[felis] და კნუტის“

აღმნიშვნელი სინონიმური
სიტყვები ქართუ ლ ენაში

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

სამეცნიერო სესიის მასალები,
ზუგდიდი , 2019 წლის 15-16

ნოემბერი
22 ნინელი ჭოხონელიძე ,,ეთნონიმებისა და თემონიმების

სემანტიკური ცვლილებები
ქართული ენის დიალექტების

მიხედვით

ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ინოვაციების საერთაშორისო
ფესტივალის ფარგლებში, 2019
წ.28-29 სექტემბერი

23 ნინელი ჭოხონელიძე ,,ჩიტებისა და მათი ხმიანობის
ამსახველი ლექსიკა რ.

ინანიშვილის ენის მიხედვით“

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
78-ე სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი, 2019 წ., 24-
26 დეკემბერი

24 ნინო ხახიაშვილი დამხე სიტყვის სემანტიკისათვის არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები
XXX, თბილისი, 2019, 20-23 მაისი

25 ნინო ხახიაშვილი მოქალაქე, მოქალაქეობა
ტერმინებისათვის (წმიდა
გრიგოლ ფერაძის „შინაარსი
ჭეშმარიტ მოქალაქობის...“
მიხედვით)

2019 წ. 11-13 სექტემბერი,

თბილისი-ბაკურციხე

26 ნინო ხახიაშვილი ცნება მოქალაქობის შესახებ
წმიდა გრიგოლ ფერაძის
ქადაგებებში

2019 წ. 24-25 სექტემბერი,

თბილისი

27 ნინო ხახიაშვილი სარკე სიტყვის
წარმომავლობისათვის

2019 წ. 4-7 ნოემბერი

თბილისი
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28 ნინო ხახიაშვილი კონტრადიქტორული ხასიათის
ცნებათა როლის
გაძლიერებისათვის
სალიტერატურო ენაში

2019 წ. 15-16 ნოემბერი,

თბილისი-ზუგდიდი

29 ნინო ხახიაშვილი ახ- ფუძის სემანტიკისათვის 2019 წ. 18-19 ოქტომბერი,

ქუთაისი

30 ნინო ხახიაშვილი ქვევრის ეტიმოლოგიისათვის არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათ-
მეცნიერების ინსტიტუტის 78-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი, 24-
26 დეკემბერი

32 მანანა კელენჯერიძე თამარ ბეროზაშვილის ნათელ
ხსოვნას

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი-ზუგდიდი , 2019 წლის

15-16 ნოემბერი
33 მარინე კიკონიშვილი

ნინო ჭუმბურიძე
კნინობითი სახელების

წარმოების თავისებურებანი
რაჭულ დიალექტში

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური

სამეცნიერო სესიის მასალები,
ზუგდიდი , 2019 წლის 15-16

ნოემბერი
34 მედეა ღლონტი ძალ-/ძლ-  ძარ-/ძრ-ის

ლექსიკურ-სემანტიკური
დიაქრონიისათვის
ქართულში:

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები,
XXX, მასალები, თბილისი, 2019,

გვ. 56-58.

35 მედეა ღლონტი ქართულად აჟღერებული
„ბიბლიური ლექსის სურნელი“
(ჯემალ აჯიაშვილის
მთარგმნელობითი
კონცეფციისათვის):

„ჯემალ აჯიაშვილი-75 -
კულტურათა დიალოგი

გრძელდება“, სამეცნიერო
კონფერენცია, ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2019

წლის 21-22 მარტი.
36 მედეა ღლონტი კვირის კალენდარული ლექსიკის

სისტემური ანალიზის
მეთოდოლოგიისათვის
(უქმე დღეები):

ჩერქეზული კულტურის
ცენტრი, IV სამეცნიერო

სესია,”ტრადიციული
კულტურულ-ლინგვისტური

ძიებანი” (გადაცემულია
დასაბეჭდად).

37 მედეა ღლონტი ცნება „თავისუფალის“
ქართულენოვანი არჩევანი
(კომპონენტ „თავის“
სემანტიკური

ჩერქეზული კულტურის
ცენტრი, IV სამეცნიერო

სესია,”ტრადიციული
კულტურულ-ლინგვისტური
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ფუნქციისათვის): ძიებანი” (გადაცემულია
დასაბეჭდად)

38 მედეა ღლონტი წარ „წესი, რიგი“ ლექსემისათვის
ქართულ დიალექტებში:

XXXIX
დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის მასალები, ქ.
ზუგდიდი, 14-16 ნოემბერი,
ეძღვნება თსუ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის ღვაწლმოსილი
თანამშრომლის ― თამარ
ბეროზაშვილის ხსოვნას).. გვ. 80-
81.

39 მედეა ღლონტი ქართ. მარტივის თავდაპირველი
სემანტიკისათვის:

არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-
ე სამეცნიერო სესია,  2019 წლის
24-27 დეკემბერი

40 მედეა ღლონტი ღვთაებრივი
მეთოდოლოგიისათვის:

თბილისის სასულიერო
აკადემიისა და
სემინარიის პროფესორ-
მასწავლებელთა სამეცნიერო
კონფერენცია, 2019 წლის 13-14
მაისი, თბილისი.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.

სხვა აქტივობა:
რედაქტორობა
მანანა ჩაჩანიძე
წიგნი - „ბადრი ქუთათელაძე – 70“, თბილისი, 2019; გამომცემლობა „გრიფონი“. რედაქტორი მანანა ჩა-
ჩანიძე.
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ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი -ექსპედიცია რაჭა-ლეჩხუმში, 10-16 აგვისტო, 2019 წ.

ამოცანა - მასალების მოძიება, გადამოწმება „მცენარეთა ქართული სახელების ლექსიკონისათვის“;

ღონისძიებებში მონაწილეობა

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი

პურის ფესტივალი 2019; პროგრამის ერთ-ერთი ავტორი.

სადოქტორო ნაშრომის ექსპერტიზა

ეთერ შენგელია - ექსპერტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის

(ფაკულტეტი) საქართველოს ისტორიის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტმა ბაკურ გოგოხიას

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი ნაშრომისა აღმოსავლეთ ლაზეთის

ისტორია და გვარსახელები (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - როზეტა გუჯეჯიანი — ისტორიის

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი).

მედეა ღლონტი - რედაქტირება:
1. ღვთივსათნო აზრები, სახარებისა და წმიდა მამათა ნააზრევის მიხედვით, წიგნი მეორე.

- შემდგენელი: სქემმონოზონი ეფრემი (ზვიადაძე). - შესრულდა მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტის
იობის ლოცვა-კურთხევით, იოანე ნათლისმცემლის სკიტე, 2019, 318 გვ.

2. დაუჯდომელი საგალობელი ღირსი ირინე ქრისოვალანტელისა (კაპადოკიელისა):
ახალქართულენოვანი ტექსტის ძველ ქართულ ენაზე გადმოტანა X-XI საუკუნეების ნორმების
გათვალისწინებით (გადაცემულია დასაბეჭდად).

3. ირაკლი გამრეკელი - გმირულ-რომანტიკული თეატრის მხატვარი: საქართველოს კულტურის
სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტით შესრულებული წიგნი-ალბომი, 2019.

რეცენზირება:
1. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დიპლომანტთა და მაგისტრანტთა ნაშრომების
რეცენზირება.
2. სულიერი ვენახი, II, წმ. იუსტინე მარტვილის დიალოგი ტრიფონ იუდეველთან, ძველი
ბერძნულიდან თარგმა, წინასიტყვა და სქოლიოები დაურთო მონაზონმა ექვთიმე კრუპაცკიმ: თბლისის
სასულიერო აკადემია, წალკის სოფელ სამების ჯვრის მამათა მონასტერი, გამომცემლონა „სულიერი
ვენახი“, თბილისი, 2019, 338 გვ. (რეცენზეტი).
სხვა აქტივობა:

1. სარედაქციო საბჭოს წევრი მოქმედი ჟურნალებისა:
ა) „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“ (იკე). - არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების

ინსტიტუტი (2009 წლიდან - დღემდე).
ბ) სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო ჟურნალი „რელიგია“ (2008 წლიდან - დღემდე).
გ) რედაქტორი არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის

განყოფილების ყოველწლიური თემატური კრებულისა „ეტიმოლოგიური ძიებანი“  (2011 წლიდან -
დღემდე).

დ) იაკობ გოგბაშვილის საზოგადოების გამგეობის წევრი (2010 - დღემდე).
2. მონაწილეობა ლიტერატურულ კონკურსში „მუხრანის პრემია - „პოეტური მინიატურები“ -2019;

წარვადგინე 2 მინიატურა.
3. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი: ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის

წევრი (აბიტურიენტთა: 2010 – 2016; მაგისტრანთა: 2016- დღემდე).

მედეა ღლოტის 2019-2020 წლების პერსპექტიული სამუშაო:
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1) გამოსაცემად მზადდება მონოგრაფია „ქართული სიტყვის ღვთისმეტყველება“.
ანოტაცია: მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ქრისტიანული მოძღვრების საკვანძო მნიშვნელობის

მქონე ქართული ლექსიკა (უფალი და ღმერთი; სული და ხორცი; მადლი, ნიჭი და შური; მსახური და
მორჩილი; განსაცდელი, რჯული და მცნება; მოყვასი და მეგობარი; სიტყვა, იგავი და არაკი; და სხვა).
ქართული სიტყვის საგანგებო ლექსიკურ-სემანტიკური ანალიზითა და შესაბამისი საღვთისმეტყველო
(კატეხიზისური, ეგზეგეტიკური, ჰომილეტიკური, დოგმატიკური) მასალის მოხმობით წარმოჩენილია
მისი ლექსიკურ-სემანტიკური განვითარების ის ისტორიული გზა, რომელიც გვიმოწმებს, რომ
„გაქრისტიანდა არა მხოლოდ ქართველი ერი, არამედ სიტყვამ ქართულმაც შეიმოსა ქრისტეს ნათელი“.

2) განვაგრძობ მუშაობას შვიდწიგნეულის - „იგავნი უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი“ - მე-5 და მე-
6 წიგნებზე) (მზადაა მე-7 წიგნი); იგეგმება ერთდოულად სამივეს გამოცემა.

3) განვაგრძობ თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ლექსიკოლოგიის განყოფილების ინდივიდუალურ გეგმურ სამუშაოს: „ქართული სიტყვის
ისტორიული ლექსიკონის“ სიტყვანის შედგენა (სიტყვანის შევსება და ილუსტრაციების მოძიება).

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება

ხელმძღვანელი: მეცნ.აკად. წევრ-კორ.პროფ. ვაჟა შენგელია
მეცნიერ-თანამშრომლები: ლევან აზმაიფარაშვილი, ნოდარ არდოტელი,თეიმურაზ გვანცელაძე, მაკა
თეთრაძე, დიანა კაკაშვილი, ლევან კელაურაძე, რომან ლოლუა, ნანა მაჭავარიანი, კობა მითაგვარია,

როსტომ ფარეულიძე, ნათია ფონიავა

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
იბერიულ-კავკასიურ ენათა

შედარებითი გრამატიკა
2017-2020

ლევან აზმაიფარაშვილი
ნოდარ არდოტელი
თეიმურაზ გვანცელაძე
მაკა თეთრაძე
დიანა კაკაშვილი

ლევან კელაურაძე
რომან ლოლუა
კობა მითაგვარია
როსტომ ფარეულიძე
ნათია ფონიავა

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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ლევან აზმაიფარაშვილი (შემსრულებელი) -„ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა შედარებითი ლექსიკა“
ენათა შედარებითი ლექსიკა“ (იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება). დამუშავდა ხუნძურ-ანდიურ-
დიდოურ ენათა ფუძის სტრუქტურისა და ისტორიული სიტყვაწარმოების საკითხები. ამ ენებში მრავალი
სიტყვა ამჟამად მარტივფუძიანი და დაუშლელი ჩანს, თუმცა კვლევა-ძიება არკვევს, რომ ისტორიულად ეს
მარტივი ფუძე სხვადასხვა მორფემული ელემენტებისგან შედგებოდა. ერთ-ერთი ასეთი მორფემა, რომელიც
დღეს სიტყვის განუყოფელ ნაწილად აღიქმება (გაქვავებულია) იყო დეტერმინანტი სუფიქსი (ფუძის
მაწარმოებელი სუფიქსი). მკვლევართა მიერ ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში გამოვლენილია აწ უკვე
ფუძეს შეზრდილი შემდეგი დეტერმინანტები რ, ნ, მ, ლ, ბ, დ (ი. ცერცვაძე, ტ.გუდავა, ყ. მიქაილოვი, ნ.
არდოტელი). ამ ენათა ლექსიკაზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ დროთა განმავლობაში დეტერმინანტმა
სუფიქსებმა დროთა განმავლობაშიდერივატის ფუნქციაც შეიძინეს, ანუ ფუძის მაწარმოებელი აფიქსებიდან
ისინი გადაიქცნენ სიტყვაწარმოებით აფიქსებად, რომელთა მეშვეობითაც ამა თუ იმ ლექსემებიდან
წარმოქმნილია ახალი, განსხვავებული სემანტიკის მქონე სიტყვა.
ნოდარ არდოტელი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა

2019 წელს ენათმეცნიერების ნსტიტუტის მრავალწლიანი სამეცნიერო გეგმით ჩვენი შესასრულებელი
სამუშაო ითვალისწინებდა ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკის ერთი
მონაკვეთის – ზმნის მორფოლოგიის დამუშავებას, კერძოდ, დერივაციული და ფლექსიური კატეგორიების,
ნაზმნარი სახელებისა და ზმნისართთა შედარებით ანალიზს. სწორედ ისტორიულ-შედარებითი
თვალსაზრისით იქნა განხილულ-გაანალიზებული კლასნიშნიან ზმნათა უღვლილების საშუალებად და
რიცხვის საწარმოებლად  გამოყენებული კლასის უნივერსალური გრამატიკული კატეგორია, რომელიც
გამსჭვალავს საკვლევ ენათა მთელ მორფოლოგიურ სტრუქტურას და ძველისძველ კატეგორიას
წარმოადგენს. ამასთანავე, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა რიცხვის, დროისა და კილოს
კატეგორიათა რეკონსტრუქციაზე, აღდგენილ იქნა ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ზმნის ძირ-ფუძეები,
უღვლილების ტიპები და მათი   ფუძეენისეული არქეტიპები [იხ. კავკასიოლოგიური ძიებანი, IX. თბილისი,
2017, გვ. 13-24]. გარდა ამისა, თავისი კუთვნილი ადგილი დაეთმო ამ ენათათვის ნიშანდობლივ კაუზაციის
კატეგორიასა და მის რეკონსტრუქციასაც. ამასთანავე, ისტორიულ-შედარებითი თვალსაზრისით
გაანალიზდა ნაზმნარი სახელები და ჩატარდა მათი რეკონსტრუქციის ცდა.
თეიმურაზ გვანცელაძე -აფხაზურ-ადიღურ ენათა სინტაქსი
პროექტი გულისხმობს აფხაზურ-ადიღურ ენათა სინტაქსური თავისებურებების გამოკვლევას:
1. ჯგუფში შემავალი ყველა ენის ამჟამინდელი მონაცემების აღწერას;
2. ისტორიული ვითარების აღდგენას;
3. არსებული მოსაზრებებიდან ზოგიერთის გადასინჯვას.
2019 წელს დამუშავდა საკითხის შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა, მასალა დაიყო უფრო მცირე
შინაარსობრივ ჯგუფებად. დაიწყო აფხაზური და აბაზური სინტაქსის ურთიერთშედარება როგორც
აღწერითი, ისე ისტორიულ-შედარებითი თვალსაზრისით.
დიანა კაკაშვილი - სიტყვაწარმოება ნახურ ენებში
2019 წლისათვის პროგრამული დაფინანსებით განსაზღვრულ სამუშაო თემას წარმოადგენდა ნახური ენათა
სიტყვაწარმოების სისტემის შედარებითი დახასიათება. აღიწერა სამივე ენის სიტყვაწარმოების
საშუალებები, გაკეთდა მონაცემთა ელექტრონული ბაზა, გამოიყო სემანტიკური ჯგუფები, სადერივაციო
აფიქსები და სიტყვაწარმოების მოდელები, აიგო აფიქსთა სიხშირული პარადიგმები. საგანგებო ყურადღება
დაეთმო რთული სიტყვების აღწერას, კლასიფიკაციას და შეპირისპირებით ანალიზს. სამივე ენის
შეპირისპირებითი ანალიზისას გამოიყო საერთო და განმასხვავებელი მახასიათებლები.
ლევან კელაურაძე - ახლო აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველ ენათა ურთიერთობა
იბერიულ-კავკასიურ ენებთან
შევასრულე 2019 წლის გეგმით განსაზღვრული სამუშაო: ახლო აღმოსავლეთისა და
ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველ ენათა ურთიერთობა იბერიულ-კავკასიურ ენებთან. ლექსიკური
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შეხვედრები. ბგერათშესატყვისობანი. III. ლექსიკური შეხვედრები და ბგერათშესატყვისობანი ქართველურ,
ბურუშულ, ბასკურ და მთის იბერიულ-კავკასიურ ენებს შორის.
კობა მითაგვარია - სახელი ადიღურ ენებში, შევასრულე 2019 წლის გეგმით განსაზღვრული სამუშაო,
კერძოდ, დავამუშავე ზედსართავი სახელი ადიღურ ენებში.
როსტომ ფარეულიძე - ნახურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა: მორფოლოგია და სინტაქსი,2019
წელს დამუშავდა ატრიბუტული სინტაგმა ნახურ ენებში: 1. შეთანხმება გრამატიკულ კლასსა და რიცხვში, 2.
ატრიბუტული სინტაგმა სუბსტანტიური მსაზღვრელით, რიცხვითი და ნაცვალსახელური მსაზღვრელებით.
ამავე წელს დამუშავდა ნახურ ენათა პრედიკატული სინტაგმა: სინტაქსურ კონსტრუქციათა ტიპები
(ნომინატიური, ერგატიული, დატიური, ლოკატიური). მოხდა აღწერა-დახასიათება და ისტორიულ
ჭრილში განხილვა სინტაგმის წევრთა შორის კავშირებისა.
ნათია ფონიავა - აფხაზურ-ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი
2019 წელს დაგეგმილი იყო აფხაზურ-ქართული იდიომური გამოთქმების ლექსიკონის მოსამზადებლად
საჭირო აფხაზური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ამოკრეფა გამოცემული აფხაზურ-რუსული
ფრაზეოლოგიური ლექსიკონიდან და გავალისწინებული იყო მისი აკრეფა მოქმედი აფხაზური ანბანით.
გეგმის შესაბამისად, ამ წელს დასახული ამოცანა შესრულებულია.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

„ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ
ენათა შედარებითი ლექსიკა“

(იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება)

2015-2019
ლევან აზმაიფარაშვილი

(შემსრულებელი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2019 წელს დასრულდა თემა „ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა შედარებითი ლექსიკა“. დამუშავდა
სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურა (მ. ალექსეევის, ნ. არდოტელის, ე. ბოკარიოვის, ბ. გიგინეიშვილის,
ტ. გუდავას, ს. ნიკოლაევისა და ს. სტაროსტინის, ნ. ტრუბეცკოის, ს. ხაიდაყოვისა და სხვა მკვლევართა
ნაშრომები) და სხვადასხვა წყაროებიდან ამოკრებილი ემპირიული მასალა. ნაშრომში მოხმობილია ხუნძურ-
ანდიურ-დიდოურ და, საერთოდ, დაღესტნურ ენათა ლექსიკური კორესპონდენციები, წარმოდგენილია
ბგერათშესატყვისობათა სისტემა, დახასიათებულია ფონეტიკური პროცესები განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმო სემანტიკური ანალიზის საკითხებს. დიალექტური ლექსიკის ანალიზის საფუძველზე განხილულ
იქნა ისეთი მოვლენა, როგორიცაა სემანტიკური გადასვლა (სემანტიკური გადახრა, სემანტიკური გადაწევა).
იგულისხმება შემთხვევები, როცა ერთი და იმავე ფუძის მქონე სიტყვას ამა თუ იმ დიალექტში შეიძლება
სხვაგვარი მნიშვნელობა განუვითარდეს, ზოგჯერ _ საგრძნობლად განსხვავებულიც. ნაშრომის
მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა, აგრეთვე, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ფუძის სტრუქტურისა და
ისტორიული სიტყვაწარმოების საკითხებს.

1
„ლეზგიური ენების ისტორიულ-

შედარებითი გრამატიკა“
2015-2019 რომან ლოლუა (შემსრულებელი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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პროექტი მიზნად ისახავდა იბერიულ-კავკასიური ოჯახის დაღესტნური ჯგუფის ლეზგიური
ქვეჯგუფის ენათა ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემა-სტრუქტურის ისტორიულ-
შედარებით ანალიზს.

ლეზგიურ ენათა ქვეჯგუფი დაღესტნური ენების სამხრეთი განშტოებაა. იგი ამჟამად ათი ენისაგან
შედგება (ლეზგიური, თაბასარანული, აღულური, რუთულური, წახური, კრიწული, ბუდუხური, არჩიბული,
უდიური და ხინალუღური), თუმცა ლეზგიურ ენათა ქვეჯგუფს კავკასიის ალბანური ენაც მიეკუთვნებოდა,
რომელიც იბერიულ-კავკასიური წრის ენათაგან უძველესი დამწერლობის მქონე მეორე ენაა (ქართულთან
ერთად). დღეს არსებული ლეზგიური ენებისაგან ხუთი დამწერლობის მქონეა (ლეზგიური, თაბასარანული,
აღულური, რუთულური, წახური), ხუთიც – უმწერლობოა (კრიწული, ბუდუხური, არჩიბული, უდიური,
ხინალუღური). ლეზგიური ენები ძირითადად გავრცელებულია დაღესტნის სამხრეთ ნაწილსა და
აზერბაიჯანის ჩრდილოეთში, ხოლო ერთ-ერთი მათგანი – უდიური _ საქართველოშიცაა წარმოდგენილი.

მონათესავე ენათა ისტორიულ-შედარებითი ასპექტით შესწავლა თანამედროვე ლინგვისტიკის ერთ-
ერთი უმთავრესი ამოცანათაგანია. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ საკვლევ საკითხთან
დაკავშირებული შეხედულებების თავმოყრა-შეჯერება, ახალი მოსაზრებების წამოყენება და მათი
თანამედროვე ლინგვისტურ მიღწევათა დონეზე გადაწყვეტა უაღრესად აქტუალურია ახლა, როდესაც
კავკასიოლოგიის დღის წესრიგში აქტიურად დგას ცალკეულ იბერიულ-კავკასიურ ენათა ჯგუფებისა და
ქვეჯგუფების მიხედვით ისტორიულ-შედარებითი ხასიათის შემაჯამებელი ნაშრომების (ისტორიულ-
შედარებითი გრამატიკების, ეტიმოლოგიური ლექსიკონების...) დამუშავება.

აღსანიშნავია, რომ ლეზგიურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა დღემდე არ მოგვეპოვება.
ლინგვისტურ დაღესტნოლოგიაში არსებობს ცალკეული ნაშრომები (ნ. ტრუბეცკოის, ე. ბოკარევის, ბ.
გიგინეიშვილის, გ. თოფურიას, მ. ალექსეევის და სხვათა), რომლებშიც განხილულია ლეზგიურ ენათა
ისტორიული ფონეტიკა-ფონოლოგიის, მორფოლოგიის, სინტაქსისა და ლექსიკის აქტუალური საკითხები,
მაგრამ ლეზგიურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკის დონეზე, ენობრივ მონაცემთა სიმრავლისა და
სირთულიდან გამომდინარე, ამ საკითხთა გამოწვლილვითი ანალიზი დღემდე არ ჩატარებულა.

სხვა კუთხით კი კვლევის მეცნიერული სიახლე ასე გვესახება:
ლეზგიურ ენათა იმანენტური ბუნების მაქსიმალურად გათვალისწინებით მოხდა მწყობრი, მაგრამ

ამჟამად თვალსაჩინოდ განსხვავებული ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების
გაერთმნიშვნელიანება და საერთო არქეტიპებზე დაყვანა.

განხორციელდა საანალიზო ენობრივ ერთეულთა როგორც ფორმობრივი, ისე სემანტიკური
რეკონსტრუქცია, შეძლებისდაგვარად განისაზღვრა ფუძე-ენის ისტორიული სახე და მისი ევოლუცია.

სათანადო ყურადღება დაეთმო შინაგანი და შედარებითი რეკონსტრუქციის ხერხების გამოყენებით
აღდგენილი არქეტიპების რელატიური ქრონოლოგიის დადგენას.

მიღებული შედეგების შეჯერების საფუძველზე დაზუსტდა საერთოლეზგიური ფუძე-ენის დაშლის
სქემა და თვით ლეზგიური ენების შემადგენლობა (ზოგიერთი მკვლევარი არჩიბულ, უდიურ და ხინალუღურ
ენებს ლეზგიურ ენათა ქვეჯგუფში შემავალად არ მიიჩნევდა. ამათგან, ხინალუღური ენის საკითხი დღესაც
აქტუალურია).

ძალზე მნიშვნელოვნად გვესახება ის, რომ ისტორიულ-შედარებითი კვლევისათვის გამოვიყენეთ
კავკასიის ალბანურის, როგორც ძველდამწერლობიანი ენის, მონაცემები, რაც სიახლეს წარმოადგენს
კავკასიოლოგიაში.

საკვლევი ობიექტების გათვალისწინებით გამოყენებულია ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი, ხოლო
გარკვეულ შემთხვევებში - აღწერითი, ლექსიკოსტატისტიკური და ტიპოლოგიური მეთოდებიც. გარდა ამისა,
ენობრივ ცვლილებათა რელატიური ქრონოლოგიის დასადგენად გამოვიყენეთ შინაგანი და გარეგანი
რეკონსტრუქციაც. ამასთანავე, სპეციალური პროგრამის საფუძველზე მოხდა მასალის ადეკვატურობის
შემოწმება და განაწილება.

გეგმიური სამუშაო შემდეგი თანმიმდევრობით განხორციელდა:
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2015 წ. - ბიბლიოგრაფიის შედგენა; სპეციალური ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი;
2016 წ. - ვოკალური (ფონეტიკური პროცესები, შესატყვისობანი, მახვილი...), ისე კონსონანტური

სისტემების ანალიზი (ფონეტიკური პროცესები, შესატყვისობანი, თანხმოვანთკომპლექსები ფუძეენაში...);
2017 წ. - სახელის მორფოლოგიის ანალიზი;
2018 წ. - ზმნის მორფოლოგიის ანალიზი;

2019 წელს მუშობის გეგმით იყო გათვალისწინებული საკვლევ ენათა სინტაქსთან დაკავშირებული
საკითხების (ატრიბუტული და პრედიკატული სინტაგმები და მათ წევრთა წყობის საკითხები; სინტაქსური
კონსტრუქციები) დამუშავება. უნდა აღინიშნოს, რომ შესრულებული სამუშაო სრულად შეესაბამება გეგმით
გათვალისწინებულ ამოცანებს. მიღებული შედეგები ამდაგვარია: სინქრონიაში აღიწერა ლეზგიურ ენათა
სინტაქსი (ატრიბუტული და პრედიკატული სინტაგმები, სინტაქსური კონსტრუქციები, სინტაგმების წევრთა
წყობის საკითხები), განხორციელდა ამოსავალი სისტემების რეკონსტრუქცია. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ
ზოგიერთი მოსაზრება პირველად გამოითქვა სამეცნიერო ლიტერატურაში.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები
2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

არსებით სახელთა
კომპოზიტური წარმოება

კავკასიურ ენებში (შედარებით-
შეპირისპირებითი ანალიზი), FR-

18-072

25.02.2019 – 25.02.2022

ლევან აზმაიფარაშვილი
(პროექტის სამეცნიერო

ხელმძღვანელი)
რომან ლოლუა (პროექტის

კოორდინატორი)
ნოდა არდოტელი (ძირითადი

პერსონალი)
მანანა ბუკია (ძირითადი

პერსონალი)
დიანა კაკაშვილი (ძირითადი

პერსონალი)
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტის პირველი საანგარიშო პერიოდი დასრულდება 2020 წლის 25 თებერვალს.
2019 წლის განმავლობაში პროექტის გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შედგენილ იქნა საკვლევ ენათა (ქართული,
აფხაზური, ადიღეური, ჩეჩნური, ბაცბური, ხუნძური, ლაკური, დიდოური, ბეჟიტური, უდიური, ლეზგიური)
სიტყვაწარმოების შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია, სხვადასხვა წყაროებიდან
ამოკრებილ იქნა გასაანალიზებელი ემპირიული მასალა. მოხდა თითოეული საკვლევი ენის კომპოზიტური
სიტყვაწარმოების აღწერა. ამჟამად მიმდინარეობს საკვლევ ენათა კომპოზიტურ სიტყვაწარმოებაში
არსებული საერთო და განსხვავებული სტრუქტურული ნიშნების შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი,
რომელიც დასრულდება 2020 წლის 25 თებერვლისათვის.

2
2019-2022 ვაჟა შენგელია - პროექტის

ხელმძღვანელი და
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კავკასიურ-ქართული
ლექსიკონები II, ენათმეცნიერება,
იბერიულ-კავკასირუი
ენათმეცნიერება
FR-18-3659

,,ყაბარდოულ-ქართული
ლექსიკონის შემდეგენელი“

რ. ლოლუა - პროექტის
კოორდინატორი და ,,ლეზგიურ-

ქართული ლექსიკონის
შემდეგენელი“

ნ. არდოტელი - ძირითადი
პერსონალი და ,,დიდოურ-

ქართული ლექსიკონის
შემდგენელი“

დ. კაკაშვილი - ძირითადი
პერსონალი და ,,ბაცბურ-
ქართული ლექსიკონის“

შემდგენელი“

FR-18-3659 (ანოტაცია) პირველ ეტაპზე , რომელიც 2019 წლის 25 თებერვალს დაიწყო , დამუშავდა
ძირითადი სამეცნიერო ლიტერატურა, ჩამოყალიბდა ლექსიკონის შედგენის პრინციპები, არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78- ე სამეცნიერო სესიაზე წაკითხული იყო პროექტის
მონაწილეთა ოთხი მოხსენება საპროექტო მუშაობასთან დაკავშირებული საკითხების შსახებ, დაიწყო

სიტყვანის შედგენა, რომელიც დასრულდება პირველი პერიოდის ბოლოს .
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3
მეგრულ-ლაზური ინტონაცია

217728
2016-2019

ეთერ შენგელია (სამეცნიერო
ხელმძღანელი)

ნათია ფონიავა (კოორდინატორი)
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

დასახელებული კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2019 წელს დაგეგმილი იყო ერთი ექსპედიცია ლაზეთში.
ლაზური მეტყველების ექსპერიმენტული შესწავლის მიზნით პროექტის მეხუთე პერიოდში ექსპედიცია
მოეწყო ისტორიულ ლაზეთში, 2019 წლის 16 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით, კერძოდ, 16-დან 26
თებერვლის ჩათვლით რიზესა და ართვინის პროვინციებში (თურქეთის რესპუბლიკა), ხოლო 27
თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით ხელვაჩაურის რ-ნის სოფელ სარფში (საქართველო).

ამ ხნის მანძილზე ჩატარებულმა სამუშაოებმა გვიჩვენა, რომ აუცილებელი იყო ერთი ექსპედიცია მუჰაჯირი
ლაზების შთამომავლებთან, რომლებიც ცხოვრობენ თურქეთის შიდა პროვინციებში და რომელთა
მეტყველება არაა შესწავლილი. ფონდმა დააკმაყოფილა ჩვენი თხოვნა და დამატებითი ექსპედიცია
ჩავატარეთ მეექვსე პერიოდში.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წელს გამოვაქვეყნეთ სამი სტატია, აქედან ორი ადგილობრივ ჟურნალში,
ერთი კი ტემპუსის ბაზაში შემავალ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში.

დამატებითი ექპედიციის ჩატარებამ და იქ მოპოვებული მასალის ანალიზმა დიდძალი დრო წაიღო, ამიტომ
პროექტის დასრულებას ვვარაუდობთ ექვსთვიანი პერიოდის დამატების შემდეგ.
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2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები
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№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

რომან ლოლუა კავკასიის ალბანური ენის
ენის გრამატიკული

ანალიზი, ISBN: 978-9941-
13-896-6

თბილისი, თსუ-ს
გამომცემლობა

355

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მონოგრაფიაში „კავკასიის ალბანური ენის გრამატიკული ანალიზი“ წარმოდგენილია კავკასიის
ალბანური ენის თითოეული უბნის (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, ლექსიკა) ვრცელი
ანალიზი. ენობრივი ფაქტების აღწერის გარდა, სისტემურად შედარებულია კავკასიის ალბანური ენის
სტრუქტურული თავისებურებები სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენებთან. შედარებისათვის, უპირველეს
ყოვლისა, მოხმობილია უდიურისა და სხვა ლეზგიური ენების მონაცემები, ხოლო საჭიროებისამებრ – სხვა
მონათესავე ენების მასალაც. წარმოდგენილია კავკასიის ალბანურსა და მონათესავე ენებს შორის არსებული
ბგერათშესატყვისობანი, რაც აქამდე არ ყოფილა. რიგი საკითხებისა მონოგრაფიაში ახლებურადაა
გაანალიზებული. მათ შორისაა − კავკასიის ალბანური ენის ფონოლოგიურ სისტემასთან დაკავშირებული
პრობლემები, ალბანური ტექსტის სიტყვაფორმებზე დაყოფის, სიტყვაფორმების სეგმენტაციისა და სხვა
საკითხები. ამას გარდა, დასუზტდა ბრუნვათა სისტემა, როგორც ბრუნვათა რაოდენობის, ისე მათი
ფუნქციების თვალსაზრით, ახლებურად გაანალიზდა ზოგიერთი მორფოლოგიური კატეგორია (მაგ.,
კლასის). პირველად აღიწერა ზმნისართი, სინტაქსური ურთიერთობები წინადადების წევრებს შორის და
ზოგიერთი სხვა საკითხი.
წიგნი განკუთვნილია კავკასიოლოგებისთვის, ლინგვისტთა და მომიჯნავე დარგების სპეციალისტთათვის,
კავკასიურ ენათა სპეციალობის სტუდენტებისა და კავკასიური ენებით დაინტერესებული პირებისათვის.
1
2

თეიმურაზ გვანცელაძე აფხაზურ-ქართული
ლექსიკონი. მეორე

გამოცემა. ISBN 978-9941-
31-039-3

თბილისი,
„ინტელექტი“

236 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

აფხაზურ-ქართულ ლექსიკონში წარმოდგენილი და ქართულ ენაზე თარგმნილია აფხაზური
სალიტერატურო ენის ძირითადი ლექსიკა, 4 500-მდე სიტყვა, ხოლო ქართულ-აფხაზურ ლექსიკონი შეიცავს
4 200-მდე ქართულ სიტყვას მათი აფხაზური შესატყვისებითურთ. ლექსიკის ამ მარაგის ცოდნა საკმარისია
ორივე ენაზე თავისუფალი კომუნიკაციისათვის. წიგნი გამოადგებათ სტუდენტებს, მკვლევრებსა და ფართო
საზოგადოებას და გარკვეულ წვლილს შეიტანს აფხაზურ-=ქარტულ ურთიერთობათა რეგულირების
საქმეში.

1
2

თეიმურაზ გვანცელაძე ქართულ-აფხაზური
ლექსიკონი. მეორე

გამოცემა. ISBN 978-9941-
31-038-6

თბილისი,
„ინტელექტი“

260 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
აფხაზურ-ქართულ ლექსიკონში წარმოდგენილი და ქართულ ენაზე თარგმნილია აფხაზური
სალიტერატურო ენის ძირითადი ლექსიკა, 4 500-მდე სიტყვა, ხოლო ქართულ-აფხაზურ ლექსიკონი შეიცავს
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4 200-მდე ქართულ სიტყვას მათი აფხაზური შესატყვისებითურთ. ლექსიკის ამ მარაგის ცოდნა საკმარისია
ორივე ენაზე თავისუფალი კომუნიკაციისათვის. წიგნი გამოადგებათ სტუდენტებს, მკვლევრებსა და ფართო
საზოგადოებას და გარკვეულ წვლილს შეიტანს აფხაზურ-=ქარტულ ურთიერთობათა რეგულირების
საქმეში.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ნათია ფონიავა
ეთერ შენგელია

კითხვითი
წინადადების

ინტონაცია ზანურ
(მეგრულ-ლაზურ)
ენაში (ინგლისურ

ენაზე), DOI:
10.22333/ijme

საერთაშორისო
ჟურნალი

„მულტილინგვური
განათლებისთვის“,

#14

თბილისი
(საქართველო),
გამომცემელი:
სამოქალაქო

ინტეგრაციისა და
ეროვნებათშორისი
ურთიერთობების

ცენტრი

გვ. 26-35

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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სტატია ეხება კითხვითი წინადადების ინტონაციას მეგრულ-ლაზურში. საკითხის შესწავლა
მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მეცნიერული, არამედ მეგრულ-ლაზური ენის სწავლების
თვალსაზრისითაც.
მეგრულ-ლაზურში, ისევე როგორც ბევრ ენაში, კითხვითი წინადადება არის კითხვითსიტყვიანი
(გამოიხატება კითხვითი ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზმნიზედებით და კითხვითი ნაწილაკებით)
და არაკითხვითსიტყვიანი. კვლევამ გვიჩვენა, რომ მეგრულ-ლაზურში კითხვით წინადებაში
მახვილიანია ქვემდებარე ან ზმნა. წინადადება მთავრდება აღმავალი ინტონაციური კონტურით.
საქართველოში გავრცელებულ ლაზურ მეტყველებაში გამოვავლინეთ -ი ნაწილაკის გარეშე
ნაწარმოები კითხვითი წინადადება (ქართულის გავლენით). მასში კითხვითობა ინტონაციით
გადმოიცემა.
„მეგრულის ლინგვისტურ ანალიზში“ აღნიშნულია, რომ ჩაკითხვისას უარყოფით ვარ „არა“ და
დადასტურების ხომ / ხო ნაწილაკებზე მოდის კითხვის მახვილი. ანალოგიური ვითარებაა ლაზურშიც.
წინადაბების ბოლოს გვაქვს აღმავალი ინტონაციური კონტური.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ლევან
აზმაიფარაშვილი

მყარ ექსპრესიულ
გამოთქმათაგან ნაწარმოები

კომპოზიტები ხუნძურ
ენაში, ISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XLVII

თბილისი, ივ.
ჯავახიშვილის

სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

გვ. 11-20

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ხუნძურ ენაში საყურადღებოა თავისებური ფორმები, რომლებითაც გადმოიცემა ძლიერი სურვილი,
ნატვრა. განსაკუთრებით ხშირად იხმარებიან ეს ფორმები წყევლისას, აგრეთვე ვისიმე გალანძღვის ან
დალოცვის დროს; შეიძლება გამოხატავდნენ შექება-მოწონებასაც, ითქმოდნენ საალერსო
მნიშვნელობით და ხუმრობითაც.

ნატვრითის ფორმა ზმნის სხვა ფორმათაგან გამოირჩევა იმით, რომ იგი შეიძლება სუბსტანტივადაც
გვევლინებოდეს და მოეპოვებოდეს სახელური ნიშნები. ამიტომაც პ. უსლარი წერდა, რომ ესენი
არსებითი სახელებია, რომლებიც მთელი წინადადებებისგან შედგებიანო. უფრო ზედმიწევნით თუ
დავახასიათებთ, ესენი წარმოადგენენ რთულ არსებით სახელებს (კომპოზიტებს), რომლებიც
მიღებულნი არიან მყარ ექსპრესიულ გამოთქმათა ლექსიკალიზაციის შედეგად.

აღსანიშნავია, რომ ზმნად გამოყენების შემთხვევაშიც კი ნატვრითის ფორმა სუფიქსად დაირთავს
ხოლმე რიცხვის სახელურ ნიშანს. ცნობილია ისიც, რომ ნატვრითის ფორმა ისევე იცვლება ხოლმე
ბრუნვათა მიხედვით, როგორც ჩვეულებრივი არსებითი სახელი.

ამგვარი გაარსებითებული ფორმები ენაში ხშირად მკვიდრდებიან კომპოზიტთა სახით და ფართოდაც
გამოიყენებიან, როგორც დამოუკიდებელი ლექსიკური ერთეულები.
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1 რომან ლოლუა არსებით სახელთა
კომპოზიტური წარმოება
უდიურ ენაში, ISSN-1987-

6572

„იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება“,
ტ. XLVII

თბილისი, თსუ-
ს გამომცემლობა

(იბეჭდება)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

უდიურ ენაში კომპოზიტური წარმოება განსაკუთრებით დამახასიათებელია ზმნისთვის, არსებით
სახელებში კი (ისევე როგორც სხვა სახელებში) რთული (თხზული) ფუძეები შედარებით ნაკლებად
გვხვდება. სტატიაში წარმოდგენილია კომპოზიტური წარმოების ზოგიერთი არსებითი სახელი ტიპისა
და აგებულების მიხედვით.
1 ნათია ფონიავა თხრობითი წინადადების

ინტონაცია ლაზურში, ISSN
1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XLVII

თბილისი,
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ლაზურში მარტივ წინადადებაში მახვილი მოდის ქვემდებარეზე ან გარემოებაზე,
შებრუნებული წყობისას კი წინადადების პირველ წევრზე. მას ახასიათებს დამავალი ან დამავალ-
აღმავალ-დამავალი ინტონაციური კონტური.

შერწყმულ წინადადებაში აღმავალი ინტონაციური კონტურითაა წარმოდგენილი რიგით
პირველი და ბოლო ერთგვარი წევრი, წინადადება დამავალი ინტონაციით მთავრდება. ყველა
კილოკავში ინტონაციური კონტური დამავალ-აღმავალ-დამავალია.

რთულ წინადადებაში მახვილი მოუდის ქვემდებარეს ან მის განსაზღვრებას, თუ ისინი
წინადადების თავში არიან. თუ წინადადება ზმნით იწყება, მაშინ მახვილი მოუდის ზმნას. ორივე
შემთხვევაში წინადადების ინტონაცია დამავალია.

რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში აღმავალი ინტონაციური კონტურით ხასიათდება როგორც
მთავარი, ისე დამოკიდებული წინადადების ქვემდებარე, ზოგ შემთხვევაში მთავარი წინადადების
ზმნაც, როცა ის ზმნით იწყება. -ნა ნაწილაკიან რთულ წინადადებაში აღმავალი ინტონაციური
კონტური აქვს დამოკიდებული წინადადების ზმნასაც, რადგან ის ხლეჩს მთავარ წინადადებას და მის
ბოლოში არ ექცევა. არ აქვს მნიშვნელობა აგებულების მიხედვით, როგორია წინადადება, ნებისმიერი
თხრობითი წინადადება დამავალი ინტონაციით მთავრდება.
1 როსტომ

ფარეულიძე
დროის აღმნიშვნელი

ნახური ლექსიკა ჩეჩნური
ენის ქისტურ დიალექტში,

ISSN 1987-6572

კრ. იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება.
ტ. 47

თბილისი, თსუ-
ს გამომცემლობა

6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სტატიაში განხილულია დროის გამომხატველი ლექსიკა ქისტურში, რომელიც საერთოა ჩეჩნურ სალ.
ენასთან ან ჩეჩნურ-ინგუშურ ენა-კილოებთან. ქისტური ლექსიკის ამ ფენაში გამოყოფილია: სიტყვები,
რომლებიც მიჩნეულია საკუთრივ ნახურად (ლურჩახ „შარშანწინ“, მაცახ „ძველად, „წინათ“... შდრ.,
ქისტური - ლურჩაღ, მაცაღ); სიტყვები, რომლებიც ნასესხებია არაბულიდან, თურქულიდან ან სხვა
ენებიდან. ქართულიდან ნასესხები ლექსიკა ჩეჩნურ-ინგუშურში მცირერიცხოვანია, სამაგიეროდ
მრავალრიცხოვანია ქისტურში (რაც ცალკე გვაქვს შესწავლილი). სტატიაში მოცემულია ფონეტიკური,
მორფოლოგიური ანალიზი დროის აღმნიშვნელი საერთო ნახური ლექსიკისა. გარდა ამისა,
გამოვლენილია ისეთი სიტყვები, რომლებიც ქისტურშია და უცხოა ჩეჩნურ-ინგუშურისათვის ან
პირიქით.
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1
დიანა კაკაშვილი

წოვათუშურ-ქართული
ახალი ლექსიკონის

შედგენის პრინციპები, ISSN
1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XVLII

თბილისი, თსუ-
ს გამომცემლობა

7

2 მაკა თეთრაძე ლეზგიურ აფიქსთა
შედგენილობა და
ფონოტაქტიკური

თავისებურებანი, ISSN 1987-
6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XVLII

თბილისი, თსუ-
ს გამომცემლობა

78-88

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ლექსიკონი წარმოადგენს ენის აღწერისა და დაცვის უმნიშვნელოვანეს საშუალებას. საფრთხეში მყოფი

ენისათვის იგი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. მისი როლი აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ

აკადემიური მიზნებით. იგი არის არა მხოლოდ ენის, არამედ კულტურის ელემენტების ფიქსირებისა

და გადაცემის საშუალება.

სტატიაში განხილულია წოვათუშურ-ქართული ახალი ლექსიკონის შედგენის პრინციპები და ამასთან

დაკავშირებული რიგი საკითხებისა: სიტყვანის განახლება - შედგენა, ორთოგრაფიის პრობლემები,

თანდართული გრამატიკული ინფორმაციის რაობა და სხვ.

დაგეგმილია წოვათუშურ - ქართული ახალი ლექსიკონის იმგვარად შედგენა, რომ

აკმაყოფილებდეს არა მხოლოდ ენათმეცნიერებისა და მკვლევრების ინტერესებს, არამედ დაეხმაროს

ენის შემსწავლელებს, ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებს; იგი გამდიდრდება ლექსიკური

ერთეულებით, შეივსება ონომასტიკური მასალით, გამარტივდება გრაფიკა, დაემატება აუცილებელი

გრამატიკული ინფორმაცია და ქართული საძიებელი.

1
ნოდარ

არდოტელი

სახელური კომპოზიტები
დიდოურ და ბეჟიტურ
ენებში, ISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XLVII

თბილისი, თსუ
გამ-ბა

19-23

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სტატიაში - „სახელური კომპოზიტები დიდოურ და ბეჟიტურ ენებში“- წარმოდგენილია

სახელთა კომპოზიტური სიტყვაწარმოება ენებში. კერძოდ, დიდოურ და ბეჟიტურ ენებში

გაანალიზებულია შეერთებითი კომპოზიტები უპირატესად საერთო სტრუქტურულ-სემანტიკურ

ნიშან-თვისებებს ავლენენ, თუმცა თავს იჩენს ცალკეული გადახრებიც. ამ სახელთა საწარმოებლად

დასტურდება ორი ძირითადი საშუალება: 1) შერწყმა, 2) რედუპლიკაცია. წერილში განიხილება

სახელური კომპოზიცია, რომელიც, აგებულების მიხედვით, შეიძლება ორ ძირითად ჯგუფად დაიყოს: ა)

საკუთრივ კომპოზიცია და ბ) შერწყმა.
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საკვლევი ენები თავისებურებას ამჟღავნებენ იმ თვალსაზრისით, რომ გამოიყოფა ერთი ტიპის კომ-

პოზიტები, რომელთა ერთი ან ორივე კომპონენტის მნიშვნელობა გაურკვეველია და მოკლებულია

რეალურ მნიშვნელობას. გარდა ამისა, გლოსოლალიური ასონანსის თვალსაზრისით, ყურადღებას

იქცევს თითო-ოროლა  კომპოზიტი, რომლებიც საკვლევ ენათა ფოლკლორში შეინიშნება.

1
ნოდარ

არდოტელი

ზოგი დაღესტნური

ეთნონიმის

ტრანსლიტერაციის

შესახებ ქართულში.

II

ISBN 978-9941-13-395-4

ქართული
სიტყვის
კულტურის
საკითხები, XIX

თბილისი, თსუ
გამ-ბა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
წერილში - „ზოგი დაღესტნური ეთნონიმის ტრანსლიტერაციის შესახებ ქართულში. II

“- გაანალიზებულია დაღესტნელ (ლაკ და დარგოელ) ხალხთა ეთნიკური იდენტობის გამომხატველი

სახელების – ეთნონიმების ქართული ტრანსკრიფციისა და ტრანსლიტერაციის საკითხები.

დადგენილია ამ სახელთა სწორი ტრანსლიტერაციის კანონზომიერებანი და მართლწერის წესები.

1
ნოდარ

არდოტელი

ზოგი დიდოური ოიკონიმის
წარმომავლობისათვის, ISSN

1987-9946

ეტიმოლოგიური
ძიებანი, XVI

თბილისი, თსუ
გამ-ბა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პუბლიკაციაში - „ზოგი დიდოური ოიკონიმის წარმომავლობისათვის“- დიდოური ენის გავრცელების
არეალში მოქცეულ გეოგრაფიულ ადგილთა (სოფლების და მათი უბნების) სახელებზე, რომელთა ძი-
რითადი ნაწილი საკუთრივ დიდოური წარმომავლობისაა, თუმცა ნაკლებად დასტურდება ხუნძური
და უფრო ნაკლებად ქართული სახელწოდებანიც. დიდოელებით დასახლებულ მიწა-წყალზე, წუნტისა
და წუმადის რაიოებში, განთავსებულია 48-მდე აული, რომელთა დასახელებებიდან მეტი წილი
დიდოურისავე საფუძველზე აიხსნება. დიდოური ოიკონიმები წარმოქმნილია სხვადასხვაგვარ
სუბსტანტივთა (ცხოველ-ფრინველთა, მცენარეთა, ასტრონომიულ სახელთა...) მარტივი ფუძეებისაგან
უპირატესად ლოკატიურ ბრუნვათა ნიშნების დართვით. გარდა ამისა, დასტურდება ისეთი დიდოური
ოიკონიმები, რომლებიც კომპოზიტური აგებულებისანი ჩანან. კომპოზიტური აგებულების
ოიკონიმები პირველ კომპონენტად რომელიმე სახელს გვიჩვენებენ, ხოლო მეორე კომპონენტად კი ა
(„აული“) სახელს დაირთავენ.

ნანა მაჭავარიანი არნოლდ ჩიქობავა
120

ენა და კულტურა ქართულ-
ამერიკული

უნივერსიტეტი
ნანა მაჭავარიანი არის თუ არა „მართვა“

აფხაზურში? ISSN 1987-6572
იბერიულ-
კავკასიური
ენათმეცნიერება,
ტ. XLVII 2019

თსუ
გამომცემლობა

116-126
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ნანა მაჭავარიანი ლექსემა „ვასაკას“
წარმომავლობისათვის

ეტიმოლოგიური
ძიებანი ტ.

თსუ
გამომცემლობა

იბეჭდება

ნანა მაჭავარიანი სვლა, სიარული, დენა ...
(სემანტიკისა და
სტრუქტურის საკითხები)

ეტიმოლოგიური
ძიებანი ტ.

თსუ
გამომცემლობა

იბეჭდება

ვაჟა შენგელია „ყაბარდოულ-ჩერქეზული

ლექსიკონის აგებულების შე-

სახებ“.

„ეტიმოლოგიური
ძიებანი“, ტ. XVI

თსუ
გამომცემლობა

გვ. 89-94.

ვაჟა შენგელია „მაჭავარიანები (ეძღვნება

მუხრან მაჭავარიანს)“

ქართულ-ამერი-
კული უნივერსი-
ტეტის კრებული,
ტ. IV გამომცებლობა

მერიდიანი

ვაჟა შენგელია „ოდნაობითი ხარისხის შესა-

ხებ სხვადასხვა სისტემის

ენებში“..

აკად.
თ. გამყრელიძის
დაბადების 90
წლისთავისადმი
მიძღვნილი საიუ-
ბილეო კრებული,

გვ. 252-255

ვაჟა შენგელია - „ყაბარდოულ-ჩერქეზულილექსიკონის აგებულების შესახებ“. – კრებული „ეტი-

მოლოგიური ძიებანი“, ტ. XVI, გვ. 89-94.

სტატიაში გაანალიზებულია ყაბარდოული ლექსიკონების შემდგენელთა ლექსიკოლოგიური და

ლექსიკოგრაფიული გამოცდილება, წარმოდგენილია პრინციპები, რომლებსაც ავტორი ყაბარდოულ-

ქართული ლექსიკონის შედგენისას დაემყარება.

ყაბარდოული სიტყვები საბარდოულ-ქართულ ლექსიკონში წარმოდგენილი იქნება ამჟამად მო-

ქმედი ყაბარდოული ანბანით, რომელიც რუსულ გრაფიკას ემყარება. ლექსიკონს წინ დაერთვის ტაბუ-

ლა, რომელშიც ყაბარდოულში გამოყენებულ გრაფიკულ ნიშნებს სათანადო ქართული შესატყვისები

მიეწერება, ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში გამოყენებული იქნება სატრანსკრიფციო ნიშნები.

ცალკე სვეტში გვექნება შესაბამისი ლათინური ტრანსკრიფცია.

მეთაურ სიტყვად, ადიღეურ და ყაბარდოულ ლექსიკოგრაფიაში დამკვიდრებული წესის შესაბა-

მისად, სახელისათვის გამოყენებული იქნება განუსაზღვრელი ფორმა, რომელსაც ფრჩხილებში მიეწე-

რება განსაზღვრული ფორმა.

ყაბარდოული ზმნის წარმომადგენლად ყველა არსებულ ლექსიკონში მიჩნეულია მასდარი, რო-

მელსაც ფრჩხილებში მიეწერება აწმყოს მესამე პირის ფორმა.

ლექსიკონის ბოლოს გვექნება ყაბარდოული ტოპონიმებისა და ანთროპონიმების მცირე ჩამ-

ონათვალი და სათანადო ქართული ტრანსლიტერაცია.
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ქართულ-ყაბარდოული ინდექსი დაეხმარება სპეციალისტებსა თუ დაინტერესებულ პირებს მო-

იძიონ ამა თუ იმ ქართული სიტყვის ყაბარდოული შესატყვისი.

ყაბარდოული ენის გრამატიკული ნარკვევი მკითხველს მიაწვდის მოკლე ცნობებს ყაბარდოული

ენის ფონოლოგიური სისტემის, სახელისა და ზმნის ძირითადი კატეგორიების, ატრიბუტულ და პრე-

დიკატულ სინტაგმათა საკვანძო საკითხების შესახებ.

ვაჟა შენგელია - „მაჭავარიანები (ეძღვნება მუხრან მაჭავარიანს)“ – ქართულ-ამერიკული უნივერ-

სიტეტის კრებული, ტ. IV.

მაჭავარიანიდიდი ისტორიის მქონე გვარია, საკმაოდ გავრცელებული საქართველოს სხვადასხვა

კუთხეში როგორც ისტორიულად, ისე თანამედროვე ვითარებაში.

მაჭავარიანი ანთროპონიმია, გვარსახელი, რომელიც მაჭავარ საკუთარ სახელს ემყარება, ხოლო -

იან ქართული გვარის მაწარმოებელი სუფიქსია. მაჭავარ- ფუძე კი აგებულებით იმავე ტიპისა ჩანს, რო-

გორებიცაა მა- პრეფიქსითა და -არ სუფიქსით (კონფიქსით) ნაწარმოები სახელები: მაქებარი, მაძებარი,

მადევარი, მაცივარი, მაწყინარი...

თავად მაჭავარ ფუძე, ავტორის ვარაუდით, უნდა უკავშირდებოდეს მჭევრ სიტყვაში წარმოდგე-

ნილ ჭევ- ძირს. ამ ძირის ე ხმოვანი ა-ში გადასულა წინა და მომდევნო მარცვლის ა ხმოვნის გავლენით.

*მაჭევარ- > მაჭავარ.

მაჭავარ-თან დაკავშირებულ მჭევრ სიტყვას ლექსიკონებში ორი მნიშვნელობა უდასტურდება: 1.

მჭევრმეტყველი და 2. ლამაზი, მოხდენილი. საძიებელია, თუ რომელი მნიშვნელობაა მაჭავარ-ისათვის

ამოსავალი.

გვარი მაჭავარიანი დოკუმენტურად დადასტურებულია XIV-XV საუკუნეებიდან XVII საუკუნის

ჩათვლით. ამ პერიოდისათვის ამ გვარის მრავალი პირია დასახელებული ხელნაწერთა ინსტიტუტში

მომზადებულ „პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში“.

მაჭავარიანების გვარმა XIX-XX საუკუნეებში მრავალი ცნობილი მეცნიერი, შემოქმედი და მოღ-

ვაწე შესძინა საქართველოს. მათ შორის გამორჩეულია ქართველი ერის საამაყო შვილი მუხრან მაჭავა-

რიანი, დიდი პოეტი და დიდი მოქალაქე.

ვაჟა შენგელია -„ოდნაობითი ხარისხის შესახებ სხვადასხვა სისტემის ენებში“. – აკად.

თ. გამყრელიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, გვ. 252-255.

ოდნაობითი ხარისხის ფორმა მიუთითებს ზედსართავი სახელით გამოხატული თვისების (და-

დებით ფორმასთან შედარებით) ნაკლებ ოდენობაზე. ოდნაობითი შინაარსის ზედსართავის წარმოება

დადებითი ფორმისაგან მსოფლიოს მრავალ ენაშია გავრცელებული.

იბერიულ-კავკასიურ ენათაგან ოდნაობითი ხარისხი წარმოდგენილია სამივე ქართველურ ენაში:

ქართულსა და მეგრულ-ლაზურში მას კონფიქსი აწარმოებს, ხოლო სვანურში გვხვდება როგორც კონ-

ფიქსური, ისე ოდენპრეფიქსული და ოდენსუფიქსური ფორმები.

მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა სამივე (აფხაზურ-ჩერქეზულ, ნახურ და დაღესტნურ) ჯგუფში

გვაქვს ოდნაობითი ხარისხის ფორმათა სუფიქსური წარმოება, მხოლოდ აფხაზური გვიჩვენებს ოდენ-

პრეფიქსულ ფორმას.

ოდნაობითი შინაარსის გადმოსაცემად სხვადასხვა სუფიქსია გამოყენებული ინდო-ევროპულ
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ენებში (ინგლისურში, გერმანულში, ფრანგულში, რუსულში, ოსურში...).

თურქული ოჯახის ენებში წარმოდგენილია ოდნაობითი ხარისხის ფორმები, რომელთა საწარ-

მოებლად მრავალი სუფიქსური ელემენტია გამოყენებული.

ოდნაობითი (კნინობითი) შინაარსის ზედსართავი სახელები მრავალ ენაში დასტურდება, თუმცა

მათ შესახებ სპეციალისტები სხვადასხვა კვალიფიკაციას გვთავაზობენ. სტატიის ავტორის აზრით,

ყველგან, სადაც ზედსართავი სახელის დადებითი ფორმისაგან აფიქსების გამოყენებით ოდნაობითი

შინაარსი გადმოიცემა, უნდა დავუშვათ ოდნაობითი ხარისხის არსებობა.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 რომან ლოლუა Кавказско-албанские
штудии / Caucasian

Albanian Studies

LAP LAMBERT Academic
Publishing, რიგა
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ამ კრებულში გაერთიანებულია ავტორის მიერ 2013-2018 წლებში სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალში
გამოქვეყნებული სტატიები. ყველა სტატია ეძღვნება უძველესი დამწერლობის მქონე კავკასიის ალბანური
ენის ანალიზს, რომლის მეცნიერული შესწავლაც ლინგვისტურ კავკასიოლოგიაში ერთ-ერთ ყველაზე
აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. მიუხედავად ბოლო დროს მომხდარი რიგი შესამჩნევი წარმატებისა,
შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას, რომ კავკასიის ალბანური ენის კვლევის თვალსაზრისით ჯერ მხოლოდ
საწყისი ნაბიჯებია გადადგმული და მხოლოდ ცალკეული ნაშრომები მოგვეპოვება.
წიგნი განკუთვნილია კავკასიოლოგებისთვის, ლინგვისტთა და მომიჯნავე დარგების სპეციალისტთათვის,
კავკასიურ ენათა სპეციალობის სტუდენტებისა და კავკასიური ენებით დაინტერესებული პირებისათვის.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

რომან ლოლუა Фонологическая
система кавказско-

албанского языка II.
Консонантизм,
ISSN-2070-2348

«Вестник
Академии наук

Чеченской
Республики», № 3

(46)

გროზნო, ©
ჩეჩნეთის

რესპუბლიკის
მეცნიერებათა

აკადემია,
დაბეჭდილია ინდ.

მეწ. რ. ტაგიევის
სტამბაში,
მაჰაჩყალა

10 (104-113)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

უძველესი დამწერლობის მქონე კავკასიის ალბანური ენის მეცნიერული შესწავლა ლინგვისტურ
კავკასიოლოგიაში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ ამოცანად რჩება. მიუხედავად ბოლო დროს
მომხდარი რიგი შესამჩნევი წარმატებისა, კავკასიის ალბანური ენის გრამატიკული სტრუქტურისა და
ფონოლოგიური სისტემის კვლევის თვალსაზრისით ჯერ მხოლოდ საწყისი ნაბიჯებია გადადგმული
და მხოლოდ ცალკეული ნაშრომები მოგვეპოვება. წინამდებარე ნაშრომის მიზანია წარმოადგინოს
კავკასიის ალბანური ენის კონსონანტთა სისტემის მეტ-ნაკლებად ზუსტი აღწერა, რომელშიც ზოგი
ფაქტი ახლებურადაა გააზრებული და გამოთქმულია არაერთი ახალი თვალსაზრისი ამა თუ იმ
საკითხის შესახებ. კავკასიის ალბანური ენის ფონოლოგიური სისტემის ზუსტ განსაზღვრას შეუძლია
დიდი დახმარება ლინგვისტ-კავკასიოლოგებს, რომლებიც იბერიულ-კავკასიური ენების ისტორიული
ფონეტიკის საკითხებს იკვლევენ.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი



104

1 ლევან აზმაიფარაშვილი სიტყვაწარმოებითი
იზოგლოსების შესახებ კავკასიის
ენებში (გადაცემულია
დასაბეჭდად არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 78-ე სამეცნიერო
სესიის მასალებში)

თბილისი, 2019 წლის დეკემბერი

2 რომან ლოლუა განსაზღვრებითი კომპოზიტები
(composita determinativa)

ლეზგიურ ენაში

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

78-ე სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი, 2019 წ.,

დეკემბერი
3 რომან ლოლუა ლეზგიური ლექსიკის შესწავლის

ისტორიიდან
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

78-ე სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი, 2019 წ.,

დეკემბერი
4 რომან ლოლუა კავკასიის ალბანური ანბანის

ერთი პოლიფუნქციური ასო-
ნიშნის შესახებ

სამეცნიერო კონფერენცია
„არნოლდ ჩიქობავას

საკითხავები“, XXX, თბილისი,
2019 წ., 20-23 მაისი

5 ნათია ფონიავა ლექსემა „თვალის“ შემცველი
იდიომები აფხაზურსა და

ქართველურ ენებში

2019 წლის 20-23 მაისი, თბილისი
(საქართველო)

6 ნათია ფონიავა აფხაზურ-აბაზურ ძირეულ და
აფიქსურ მორფემათა ამოსავალი

სტრუქტურა

2019 წლის 15-17 დეკემბერი,
თბილისი (საქართველო)

7
დიანა კაკაშვილი წოვათუშურ-ქართული

ახალი ლექსიკონის

შექმნის პრინციპები

24-27 დეკემბერი, 2019,
თბილისი

8

დიანა კაკაშვილი თხზულ არსებით

სახელთა კლასიფიკაცია

ქართულ და ნახურ

ენებში

24-27 დეკემბერი, 2019,
თბილისი

9

მ. თეთრაძე, მ. ბერიძე, ნ.
შარაშენიძე, ს. დარასელია

კორპუსზე დაფუძნებული
სიხშირული ლექსიკონები

როგორც სასწავლო რესურსი

15-17 დეკემბერი, 2019,
თბილისი
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10 მ. თეთრაძე რედუპლიკაცია ლეზგიურში
ფორმობრივი და სემანტიკური

თვალსაზრისით

15-17 დეკემბერი, 2019,
თბილისი

11 ნოდარ არდოტელი უღვლილების ტიპების
რეკონსტრუქციისთვის ხუნძურ-

ანდიურ-დიდოურ ენებში

თბილისი, 2019

12 ნოდარ არდოტელი დიდოური ლექსიკური
ნასესხობანი თუშურ დიალექტში

თბილისი, 2019

13
ნოდარ არდოტელი ოიკონიმთა წარმოება დიდოურ

ენაში
თბილისი, 2019

14
ნოდარ არდოტელი სახელურ კომპოზიტთა წარმოება

ქართულ, დიდოურ და ბეჟიტურ
ენებში

თბილისი, 2019

15
გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ

გვანცელაძე
1818-1878 წლების საომარი

მოქმედებების შედეგები
დასავლეთ ჩერქეზეთისა და

ჩრდილო-დასავლეთ
საქართველოს (აფხაზეთის)

ტოპონიმიაში

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესი.

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2019 წლის 4-6 ნოემბერი

16

17

18

19

ნანა მაჭავარიანი

ნანა მაჭავარიანი

ნანა მაჭავარიანი

ნანა მაჭავარიანი

ინსტრუმენტალისის -ლა
სუფიქსის წარმომავლობისათვის
აფხაზურში

ლექსემა „ლაჩარი“
(ეტიმოლოგია)

მყოფადის ფუნქციით
უწყვეტლის გამოყენების
შემთხვევები ზემოიმერულში
(„ყოფნა“ ზმნა)

ლექსემა „რეცა“ ძველ ქართულში
(ეტიმოლოგია)

არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXX,
(მასალები), თბილისი,  2019.

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესი,
თბილისი, 4-6.XI. 2019

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
კონფერენციის მასალები,
მიეძღვნა თსუ არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ღვაწლმოსილი თანამშრომლის
თამარ ბეროზაშვილის ხსოვნას
ზუგდიდი, 15-16, XI, 2019

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V _ ისტორიული
და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები“
15-17. XII. 2019
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20

21

22

23

ნანა მაჭავარიანი

ნანა მაჭავარიანი

ნანა მაჭავარიანი

ნანა მაჭავარიანი

მუხრან მაჭავარიანის ერთი
ლექსის („ორნი“)

ინტერპრეტაციისათვის

ლექსემა „აბრუ“ (ეტიმოლოგია)

მეცხენეობის „კავშა“ ტერმინის
ეტიმოლოგიისათვის

თამარ ბეროზაშვილის ცხოვრება
და მოღვაწეობა

ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტი (GAU),
თბილისის მეცნიერებათა და
ინოვაციების საერთაშორისო
ფესტივალი - 2019 ენა და
კულტურა, მიეძღვნა პოეტ-
აკადემიკოს მუხრან მაჭავარიანის
დაბადების 90 წლისთავს, 24, IX,
2019

არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
78-ე სამეცნიერო სესია

ჩერქეზული (ადიღური)
კულტურის ცენტრი

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
კონფერენციის მასალები,
მიეძღვნა თსუ არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ღვაწლმოსილი თანამშრომლის
თამარ ბეროზაშვილის ხსოვნას
,ზუგდიდი, 15-16, XI, 2019

24 როსტომ ფარეულიძე დროის აღმნიშვნელი ნახური
ლექსიკა ჩეჩნური ენის ქისტურ
დიალექტში,

არნოლდ ჩიქობავას სკითხავები,
XXX, გვ. 51-53, თბილისი, 2019;

25 ვაჟა შენგელია ყაბარდოული ენის ლექსიკის
შესწავლის სიტორიიდან

არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

78- ე სამეცნიერო სესია,
თბილისი, 24-26 დეკემბერი

26 ვაჟა შენგელია მაჭავარიანები ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო

კონფერენცია, 24-25 სექტემბერი
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 დიანა კაკაშვილი ქართულის გავლენა

წოვათუშური ენის
სიტყვაწარმოების სისტემაზე

9 ნოემბერი, 2019, ოდერის
ფრანკფურტი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1 მ. თეთრაძე The origins of Caucasus studies in

Georgia
5-6 დეკემბერი, 2019, რომი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

მოხსენება ეხებოდა კავკასიოლოგიური კვლევებისა და სწავლების დაწყებას თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში 1920-იან წლებში და დაფუძნებული იყო საარქივო მასალებზე.
1 რომან ლოლუა Кавказско-албанский язык и его

отношение у удинскому
International Conference

“Caucasian Albania in Historical and
Contemporary Context, October 11,

2019, Nij (Azerbaijan)
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

მოხსენებაში ყურადღება გამახვილდა კავკასიის ალბანურ წერილობით და ეპიგრაფიკულ ძეგლებზე,
მოკლედ იქნა დახასიათებული ამ ძეგლების ენა და მისი ურთიერთობები უდიურ ენასთან.

1 Nodar Ardoteli Towards to the genesis of the lateral
phonemes in Ibero-Caucasian

Languages

Washington, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1 Нодар Ардотели Грузинско-дидойские

лексические встречи
Махачкала, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული
მეტყველების კულტურის განყოფილება

ხელმძღვანელი: თამარ ვაშაკიძე

მეცნიერ თანამშრომლები: თ. ბურჭულაძე, ქ. დათუკიშვილი, მ. ლაბარტყავა, ვ. მაღრაძე, თ.
ტეტელოშვილი, ნ. ჯორბენაძე
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1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
თანამედროვე ქართული ენის
ორთოგრაფიულ ლექსიკონი

2013-2023

თ. ვაშაკიძე
თ. ბურჭულაძე

ქ. დათუკიშვილი
მ. ლაბარტყავა

ვ. მაღრაძე
თ. ტეტელოშვილი

ნ. ჯორბენაძე
ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილებამ 2019 წელსაც გააგრძელა მუშაობა თანამედროვე
ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონზე (ახალ, შევსებულ რედაქციაზე). საანგარიშო პერიოდში
მომზადდა ელექტრონული ბაზა, რომელიც დაეფუძნა ზმნის უპრევერბო ფორმების ორთოგრაფიას.

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტსა და თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტს შორის
ერთობლივი პროექტის ფარგლებში (ნორმალიზაცია-სტანდატიზაციის მიმართულებით) ნორმათა ახალი
რედაქციის შემუშავება: თ. ვაშაკიძე – „მსაზღვრელი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვაში (წითელ
ვაშლის თუ წითელი ვაშლის?)“.

თ. ბურჭულაძე – 1. „რიცხვითი სახელების მართლწერის საკითხები“;

2. „თანდებულიან და ნაწილაკდართულ რიცხვით სახელთა მართლწერა“.ქ. დათუკიშვილი –„წოდებითი
ფორმის დაბოლოება”.მ. ლაბარტყავა –„თანდებულთა და თანდებულიან სახელთა მართლწერა”. ვ. მაღრაძე –
„ვითარებითი (მიმართულებითი) ბრუნვის დაბოლოების შესახებ“. თ. ტეტელოშვილი –„სადაურობის
სახელთა წარმოება „-ეთ“ და „-ის“ სუფიქსების შემცველი გეოგრაფიული სახელებისგან“. ნ. ჯორბენაძე –
„ზედსართავი სახელების წარმოება ბერძნულიდან მომდინარე მა-ზე დაბოლოებულ არსებით სახელთაგან”.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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1 ვაშაკიძე თამარ უებრო
სიტყვისმოქმედი(მუხრან

მაჭავარიანი)
ISBN 978-9941-13-893-5

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.150

კრებულში გაერთიანებულია ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს გამოყენებული წერილები, რომლებიც
ეძღვნება მუხრან მაჭავარიანის პოეზიას.

ნაშრომში მუხრან მაჭავარიანის პოეზია განხილულია თემატურად: „მზეს ალბათ ჩემთან მგზავრობა
უნდა“, „გამასავათა მამულზე ფიქრმა“, „წყლის ღვთაებრივი ნიშატი“, „მწუხარების სიხარული“ და
„სიხარულის წუხილი“, მუხრანის მთვარე, „რომ იცოდე რა ძნელია კაცობა“, 1832– „ყაყაჩოსავით მზეა
წითელი“, 1992 – „ზიზღის ანთია ჭიაკოკონა“.

ასევე გაანალიზებული და შესწავლილია მუხრან მაჭავარიანის ენობრივი კონსტრუქციები,
მხატვრულ-სტილისტიკური მახასიათებლები და რითმულ–რიტმული სტრუქტურა.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1. ბურჭულაძე თეა შესიტყვების
გამოყოფისათვის

ფრაზეოლოგიზმებში
(იბეჭდება)

იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 32-37

დათუკიშვილი
ქეთევან

თანდებულისა და
ნაწილაკის საკითხი

თანამედროვე
ქართული ენის
მეტყველების

ნაწილთა სისტემაში
ISSN 2346-8106

„ქართველური
ენათმეცნიერება“ V

თბილისი, თსუ გვ.24-29

2. ლაბარტყავა მაკა სა-ე, სა-ო

კონფიქსებით

ნაწარმოებ სახელთა

შესახებ

(იბეჭდება)

იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ. 94-100

3. ტეტელოშვილი
თეა

გასუბსტანტივებული
ფორმაუცვლელი

მეტყველების
ნაწილების

იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLVII

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

გვ.157-160
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მორფოლოგიური
ანალიზისთვის

(იბეჭდება)
4. მაღრაძე ვახტანგ ნათესაობის

აღმნიშვნელი
ქართული

ტერმინები ზოგიერთ
ევროპულ ენასთან

მიმართებით
ISSN N 512-102X

საქართველოს
ტექნიკური

უნივერსიტეტის
სამეცნიერო კრებული,

(№4 (27

თბილისი,
„განათლება“

გვ.15-20

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა.

1 ბურჭულაძე თეა „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN (იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ. 13-19

2. ბურჭულაძე თეა „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ. 106-109

3. ბურჭულაძე თეა „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ. 110- 122

4. ბურჭულაძე თეა „ენა და კულტურა“,
ISBN 978-9941-25-567-0

(იბეჭდება)

თბილისი, „მერიდიანი“ იბეჭდება

5. დათუკიშვილი ქეთევან „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ.131-134

6. ვაშაკიძე თამარ „ენა და კულტურა“,
ISBN 978-9941-25-567-0

(იბეჭდება)

თბილისი,
„მერიდიანი“

იბეჭდება

7. ლაბარტყავა მაკა „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ. 34-43
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8. ლაბარტყავა მაკა „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ. 126-146

9. ლაბარტყავა მაკა „ენა და კულტურა“,
ISBN 978-9941-25-567-0

თბილისი,
„მერიდიანი“

იბეჭდება

10. მაღრაძე ვახტანგ „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN

თბილისი, თსუ გვ. 147-149

11 მაღრაძე ვახტანგ „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ.44-47

12. ტეტელოშვილი თეა „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ.63-74

13. ტეტელოშვილი თეა „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ.149-152

14. ჯორბენაძე ნინო „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები“,

ISBN(იბეჭდება)

თბილისი, თსუ გვ. 149-152

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1. ბურჭულაძე თეა ქართული ენის ფენომენი მუხრან

მაჭავარიანის პოეზიაში
24-25 სექტემბერი, თბილისი

2. ბურჭულაძე თეა წევრთა მართებული
თანამიმდევრობისათვის

წინადადებაში

12 ივნისი, გორი

3. ბურჭულაძე თეა ზოგი უმართებულო გამოთქმის
გავრცელების ტენდენციისათვის

20-23 მაისი, თბილისი

4. ბურჭულაძე თეა ერთი სახის დამოკიდებული
წინადადების ადგილისათვის

24-26 დეკემბერი, თბილისი

5. ბურჭულაძე თეა შესიტყვების საკითხი
პარანომაზიულ გამოთქმებსა და

კომუნიკატივებში

17 აპრილი,თბილისი

6. დათუკიშვილი ქეთევან მოდალობისა და სხვათა სიტყვის
ნიშნები ქართულში

20-23 მაისი, თბილისი
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დათუკიშვილი ქეთევან ლოკალურობის კატეგორია
სახელში (თანამედროვე

ქართული ენის სისტემის
მიხედვით)

8 იანვარი

დათუკიშვილი ქეთევან ლოკალურობისა და მისი
სახეების აღმნიშვნელი

ტერმინები

18-20 ივნისი

დათუკიშვილი ქეთევან ბრუნების ტიპისა და ფუძის
ფონეტიკური ტიპის

ურთიერთმიმართებისათვის
თანამედროვე ქართულში,

24-27 დეკემბერი, თბილისი

7. ვაშაკიძე თამარ პრეფიქსულ პირის ნიშანთა
ასახვისათვის თანამედროვე

ქართული ენის ორთოგრაფიულ
ლექსიკონში

20-23 მაისი, თბილისი

8. ვაშაკიძე თამარ კვლავ სახელისა და გვარის
ინვერსიული რიგისათვის
თანამედროვე ქართულში

24-26 დეკემბერი, თბილისი

9. ვაშაკიძე თამარ, ციციშვილი
თამარ

მუხრანის ფრაზა (რამდენიმე
შტრიხით)

25 სექტემბერი, თბილისი

10. ვაშაკიძე თამარ წაღა, წუღა, მაშია 18- 20 ივნისი, თბილისი
11. ვაშაკიძე თამარ ხამის შამილოვას ლექსების

თარგმანი
20-23 სექტემბერი

12. ლაბარტყავა მაკა -მდე, -მდის თანდებულთა
მართლწერისათვის

თანამედროვე ქართულში

20-23 მაისი, თბილისი

13. ლაბარტყავა მაკა -გან/-დან თანდებულიან
სახელთა მართლწერის
საკითხები( სამეცნიერო ენაში)

24-28 დეკემბერი, თბილისი

14. ლაბარტყავა მაკა მთის აღმნიშვნელი
ლექსიკისათვის იდიომებსა და
ქართული ენის დიალექტებში

15-16 ნოემბერი, ზუგდიდი

15. ლაბარტყავა მაკა შედარება მუხრანის ლექსში 24- 25 სექტემბერი, თბილისი
16. ტეტელოშვილი თეა „სხვადასხვასთან“

დაკავშირებული საზღვრული
წევრების რიცხვის გამო

20-23 მაისი, თბილისი

17. ტეტელოშვილი თეა კვლავ სადაურობის სახელთა
წარმოებისათვის

24-26 დეკემბერი, თბილისი

18. ჯორბენაძე ნინო პრესის ენისა და სასაუბრო
მეტყველების 15-16 ნოემბერი, ზუგდიდი
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ურთიერთგავლენის შესახებ
თანამედროვე ქართულში

ჯორბენაძე ნინო საქართველო -
კავკასიოლოგიური კვლევებისა

და სწავლების ცენტრი

4-7 ნოემბერი,თბილისი

ჯორბენაძე ნინო ენობრივი ეკონომია და
ქართული ენის დიალექტები

16-18 ოქტომბერი,ქუთაისი

ჯორბენაძე ნინო

ზედსართავი სახელების
წარმოება ბერძნულიდან

მომდინარე მა-ზე დაბოლოებულ
არსებით სახელთაგან

20-23 მაისი, თბილისი

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN

1. დათუკიშვილი ქეთევან ბრუნების ტიპებისათვის
თანამედროვე ქართულში,
კავკასიოლოგთა V საეთაშორისო
კონგრესი, თბილისი

ISBN 978-9941-13-889-8

2. ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა
ლოლაძე, მერაბ ზაკლაშვილი

ქართული ენის ელექტრონული
განმატებითი ლექსიკონი,
თბილისი

ISBN 978-9941-13-900-0

სხვა აქტივობა:

2019 წლის 16 აპრილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების
ვებგვერდის წარდგენა (თ. ბურჭულაძე, ქ. დათუკიშვილი, თ. ვაშაკიძე, ლ. ვაშაკიძე, მ. ლაბარტყავა, ვ.
მაღრაძე, თ. ტეტელოშვილი, ნ. ჯორბენაძე).

თეა ბურჭულაძე –არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების
კულტურის განყოფილების ვებგვერდის წარდგენა სინტაქსის საკითხები „ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხების“ მიხედვით, თბილისი, 2019 წ., 16 აპრილი.

ქ. დათუკიშვილი – „ქართულმა ლექსიკონმა" (ავტორები - ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ.
ზაკალაშვილი) გაიმარჯვა მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმის მიერ გამოცხადებულ კონკურში
„საუკეთესო ლექსიკოლოგიური ნაშრომი" და მესამე საპრიზო ადგილი დაიმსახურა. დაჯილდოება
გაიმართა მუხრან მაჭავარიანის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სოფ. არგვეთში.
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თამარ ვაშაკიძე – ხამის შამილოვას ლექსების თარგმანი,  „კავკასიური პოეზიის კრებული“,
თბილისი 2019, გვ. 120-125

მაკა ლაბარტყავა – რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები XXXIX,
ზუგდიდი, 2019 წლის 15-16 ნოემბერი (სარედაქციო ჯგუფის წევრი).

ვახტანგ მაღრაძე -– „კასპის რეგიონის მეტსახელები“ (ელექტრონული ლექსიკონი).

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თარგმნითი
ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება

ხელმძღვანელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი: ლია ქაროსანიძე
მეცნიერ- თანამშრომლები: ნათელა მუზაშვილი, მარინე ოსაძე, ნინო დათეშიძე, ინგა ჯიბუტი, მაია

აბალაკი, ეთერ საბანაძე, ლალი ხუჭუა, ლინდა გიორგაძე, ნინო სხირტლაძე,
თეონა ლაფაური

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 ქართული ტერმინთბანკი 2015 წელი (დაწყება)

ლია ქაროსანიძე (პროგრამის
ხელმძღვანელი)

ნათელა მუზაშვილი
(ტერმინოლოგი, ქართულ
ტერმინთბანკში მასალის

დამუშავება, კვლევა)
ინგა ჯიბუტი

(ტერმინოლოგი, ქართულ
ტერმინთბანკში მასალის

დამუშავება, კვლევა)
მარინე ოსაძე

(ტერმინოლოგი, ქართულ
ტერმინთბანკში მასალის

დამუშავება, კვლევა)
ნინო დათეშიძე

(ტერმინოლოგი, ქართულ
ტერმინთბანკში მასალის

დამუშავება, კვლევა)
ლინდა გიორგაძე
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ქართული ტერმინთბანკის
მასალის ტექნიკური მომზადება

ნინო სხირტლაძე
ქართული ტერმინთბანკის

მასალის ტექნიკური მომზადება
თეონა ლაფაური

ქართული ტერმინთბანკის
მასალის ტექნიკური მომზადება

ქართული ტერმინთბანკის უმთავრესი მიზანია ქართული დარგობრივი ტერმინოლოგიის თავმოყრა,
ბეჭდური ლექსიკონების გაციფრება, შესწავლა-დამუშავება შემდეგი თვალსაზრისით: სინონიმიის

შესწავლა-დადგენა სხვადასხვა გამოცემისა თუ ერთი ლექსიკონის ფარგლებში, ინგლისურ-რუსული
შესატყვისების, ნორმატიული განსაზღვრებების დადგენა, ტერმინთმაწარმოებლების გამოყოფა, ქართული
ტერმინოლოგიის სარეზერვო ფონდის - დიალექტური და ძველი ქართული ტერმინოლოგიური მასალის -

დამუშავება-შესწავლა, გამოუქვეყნებელ ტერმინოლოგიურ სხდომათა ოქმების ელექტრონული არქივის
შექმნა. ქართული ტერმინთბანკი არის ერთადერთი საშუალება ქართულ ენაში არსებული

ტერმინოლოგიური სიჭრელის მოსაგვარებლად, ქართული ნორმატიული დარგობრივი ლექსიკონების
შესაქმნელად. ქართული ტერმინთბანკი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის

განყოფილების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, რომლის განხორციელებაში ჩართულია
ტერმინოლოგიური ჯგუფი, გარდა ამისა, ქართული ტერმინთბანკის შექმნაში მონაწილეობს რამდენიმე სხვა
სტრუქტურა: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (მისი დახმარებით შეიქმნა ქართული ტერმინთბანკის

ბაზის პროგრამა), საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა (აციფრებს ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის გრიფით გამოცემულ აკადემიურ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებს), საქართველოს სამეცნიერო

ბიბლიოთეკა, საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიური საზოგადოება.
ქართული ტერმინთბანკი ჯერჯერობით ინსტიტუტის შიდა ქსელით (ინტრანეტით) მუშაობს. იქმნება

პროგრამა ქართული ტერმინთბანკის ინტერნეტში გამოსაქვეყნებლად.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

რუსულ-ქართული
ერთტომეული ლექსიკონის
რედაქცია, ელექტრონული

ვერსიის შექმნა

2015 (დაწყება)

მაია აბალაკი
კორექტორ-რედაქტორი

ლალი ხუჭუა
კორექტორ-რედაქტორი

ეთერ საბანაძე
კორექტორ-რედაქტორი

რუსულ-ქართული ლექსიკონის რედაქცია, ელექტრონული ვერსიის შექმნა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში
ინახება გამოუქვეყნებელი მასალა ქართულ-რუსული ლექსიკონებისათვის, პროექტის უმთავრესი მიზანია
შეიქმნას სრულყოფილი ელექტრონული ლექსიკონი, რომელშიც აისახება ქართულ-რუსული სალექსიკონო

მასალის სრული ფონდი.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები
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2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
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დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
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№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ლია ქაროსანიძე დიონისოს
თრაკიელის
გრამატიკის
საკითხები
,,შატბერდის
სასწავლო წიგნში“
ISSN 1987-6572

იბერიულ-
კავკასიური

ენათმეცნიერება,
XLVII 2019

თბილისი, თსუ-ს
გამომცემლობა

174-179

სტატია ეხება „შატბერდის სასწავლო წიგნში“ დადასტურებულ მნიშვნელოვან ნაწყვეტს დიონისიოს
თრაკიელის’ გრამატიკის ხელოვნების“ ერთ-ერთი სქოლიოდან, კერძოდ, დიომედეს მსჯელობას

ანბანის შესახებ. ე.წ. სასწავლო წიგნში შესული ნაწყვეტი ფონეტიკის საკითხების შესახებ უტყუარად
ადასტურებს არამარტო იმას, რომ ქართველი მთარგმნელები შესანიშნავად იცნობდნენ ბიზანტიურ

გრამატიკულ თეორიებს, არამედ მეტსაც, კერძოდ, იმას, რომ გრამატიკა იმდროინდელი
საქართველოს სასწავლო სისტემის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები



119

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ლია ქაროსანიძე ძველი ქართული

ტერმინოლოგიური სკოლიდან
ქართულ ტერმინთსაცავამდე

ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

ინგა ჯიბუტი (თანაავტორი ომარ
შურაძე)

ლითონი თუ მეტალი ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019
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2 ნინო დათეშიძე, ნათელა
მუზაშვილი, მარინე ოსაძე

ეკონომიკის ზოგი ტერმინის
დაზუსტებისათვის

ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

3 ლინდა გიორგაძე, ლალი ხუჭუა საეკლესიო ნივთთა აღმნიშვნელი
ტერმინების ისტორიისათვის

ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

4. ნინო სხირტლაძე „ძველქართულ-ძველბერძნული
ფილოსოფიურ-თეოლოგიური

ტერმინოლოგიის
დოკუმენტირებული ლექსიკონი“

ქართულ ტერმინთსაცავში

ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ VI,
თბილისი, საქართველო, 2019

5. ნინო სხირტლაძე ძველი ქართული
ტერმინთშემოქმედების

პრინციპების მნიშვნელობა
თანამედროვე ქართული
ტერმინოლოგიისათვის

(ქართული ტერმინთსაცავის
მიხედვით)

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები
XXX, თბილისი, 2019

6. თეონა ლაფაური ტერმინოლოგიის ახალი
საერთაშორისო სტანდარტები

არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
78-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი,
2019

7. მაია აბალაკი, ნანა ლოლაძე კონცეპტი „დრო“ და სამყაროს
ენობრივი სურათი

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია
„კულტურათაშორისი
დიალოგები“, თელავი, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ლია ქაროსანიძე ქართული ტერმინთბანკი -

შექმნის ისტორია და
განვითარების პერსპექტივები

ვილნიუსი, ლიეტუვა, 17-19
ოქტომბერი, 2019
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2 ნინო დათეშიძე, ნათელა
მუზაშვილი, მარინე ოსაძე, ნინო

სხირტლაძე

დიალექტური და ძველი
ქართული მასალა, როგორც

წყარო თანამედროვე ქართული
ტერმინოლოგიისა

ვილნიუსი, ლიეტუვა, 17-19
ოქტომბერი, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.

სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება მუშაობს ადგილობრივი
და საერთაშორისო ტერმინოლოგიური კონფერენციების მომზადებაში და ორ წელიწადში ერთხელ
ამზადებს ჟურნალ - „ტერმინოლოდიის საკითხები“ (მზადდება მე-4 ტომი), ასევე - „საქართველოს
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს“ (საქსტანდარტი) მასალების
რედაქტირებაზე:

1.ისო 1737:2008   IDF 13:2008 − შესქელებული რძე და დამტკბარი შესქელებული რძე-ცხიმის

შემცველობის განსაზღვრა-გრავიმეტრიული მეთოდი (ეტალონური მეთოდი),  26 გვ.

2. ისო 6887-2:2017 − კვების ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საკვლევი ნიმუშების, საწყისი

სუსპენზიისა და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური

გამოკვლევისთვის - ნაწილი 2: სპეციალური წესები ხორცისა და ხორცპროდუქტების

მოსამზადებლად,15 გვ.

3. ისო 6887-3:2017 − კვების ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საკვლევი ნიმუშების, საწყისი

სუსპენზიისა და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური

გამოკვლევისთვის - ნაწილი 3: სპეციალური წესები თევზისა და თევზპროდუქტების

მოსამზადებლად,  24გვ.

4. ისო 8262-3:2005 IDF 124-3: 2005 − რძის პროდუქტები და საკვები რძის ფეძეზე-ცხიმის

შემცველობის განსაზღვრა ვეიბულ-ბერნტროპის გრავიმეტრიული მეთოდით

(ეტალონური მეთოდი) - ნაწილი 3:განსაკუთრებული შემთხვევები, 17გვ.

5. CEN-CENELEC-ის სახელმძღვანელო № 10 − CEN-CENELEC-ის პუბლიკაციების

გავრცელების, გაყიდვისა და საავტორო უფლების გამოყენების გამოცემა 4, 2017-11

(აუქმებს CEN-CENELEC-ის 10:2015 სახელმძღვანელოს), 28 გვ.

6. CEN-CENELEC-ის სახელმძღვანელო № 13 − კომიტეტთან (CEN) და ელექტროტექნიკური

სტანდარტიზაციის ევროპულ კომიტეტთან (CENELEC) სტანდარტიზაციის პარტნიორული
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ორგანოს სტატუსის მიღების კონცეფცია, ვერსია 4, 2016-06-15 (ჩაანაცვლა CEN-CENELEC-ის

მე - 13:2012 სახელმძღვანელო), 10 გვ.

7. ისო 6887-4 : 2017 (საერთაშორისო სტანდარტი) − კვების ჯაჭვის მიკრობიოლოგია -

საკვლევი ნიმუშებისა და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური

გამოკვლევისათვის − ნაწილი 4: სპეციალური წესები სხვადასხვა პროდუქტის

მოსამზადებლად, 25 გვ.

8. ისო 6887 – 6 : 2013 − სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია - საწყისი

ნიმუშისა და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური

გამოკვლევებისათვის-

ნაწილი 6: სპეციალური წესები პირველადი პროდუქციის საფეხურიდან აღებული

სხვადასხვა ნიმუშის მოსამზადებლად, 16 გვ.

9. ISO/IEC 17025 : 2017 (მესამე გამოცემა 2017-11) − საერთო მოთხოვნები საგამოცდო და

საკალიბრებელი ლაბორატორიებისადმი, 55გვ.

10. ისო/იეკ 17011:2017(მეორე გამოცემა 2017-11) − შესაბამისობის შეფასება - აკრედიტაციის

ორგანოს მოთხოვნები შემფასებელი პირისათვის, 46 გვ.

11. ისო 6887 -1: 2017 − კვების ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საკვლევი ნიმუშების, საწყისი

სუსპენზიისა და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური

გამოკვლევებისათვის - ნაწილი 1: საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი განზავებების

მომზადების ზოგადი წესები, 38 გვ.

12. ისო 6579-1:2017 − კვების ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - salmonella spp.-ის გამოვლენის,

რაოდენობრივი განსაზღვრისა და სეროტიპირების ჰორიზონტალური მეთოდი

ნაწილი 1: salmonella spp.-ის გამოვლენა, 62 გვ.

13. ისო/ტს 6579-2 :2012 − სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია - salmonella-ს

გამოვლენის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და სეროტიპირების ჰორიზონტალური

მეთოდი, ნაწილი 2: რაოდენობის განსაზღვრა მინიატურული უალბათესი რიცხვის

მეთოდით, 29 გვ.

14. ისო/იეკ 17021 – 2:2016 −შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები იმ ორგანიზაციის
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მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფს მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა და

სერტიფიცირებას - ნაწ. 2, გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მიმართ აუდიტისა და

სერტიფიცირების კომპეტენტურად ჩატარების მოთხოვნები, 19 გვ.

15. ისო/იეკ/ტს 17021 – 4 : 2013 − შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები იმ ორგანიზაციების

მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფს მენეჯმენტის სისტემების აუიდტსა და

სერტიფიცირებას -ნაწ. 4 მოვლენის/ღონისძიების მდგრადობის მენეჯმენტის სისტემების

მიმართ აუდიტისა და სერტიფიცირების კომპეტენტურად ჩატარების მოთხოვნები, 16 გვ.

16. ისო/იეკ 17021 – 3:2017 −შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები იმ ორგანიზაციების

მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფს მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა სერტიფიცირებას

- ნაწ. 3, ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მიმართ აუდიტისა და სერტიფიცირების

კომპეტენტურად ჩატარების მოთხოვნები, 10 გვ.

17. ისო/იეკ/ტს 17021-9 : 2016 −შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები იმ ორგანიზაციის

მიმართ, ვინც უზრუნველყოფს მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა და სერტიფიცირებას -

ნაწილი 9, ანტიკორუფციული მენეჯმენტის სისტემების მიმართ აუდიტისა და

სერტიფიცირების კომპეტენტურად ჩატარების მოთხოვნები, 9 გვ.

18. ISO 50002:2014 −ენერგო აუდიტები - მოთხოვნები სახელმძღვანელო მითითებებით

გამოყენებისთვის, 33 გვ.

19. ISO 50003:2014 − ენერგიის მართვის სისტემები - მოთხოვნები ენერგიის მართვის

სისტემების აუდიტისა და სერტიფიცირების ორგანოების მიმართ, 26გვ.

20. ისო/იეკ/ტს 17021 – 10: 2018 −შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები იმ ორგანიზაციების

მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფს მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა და

სერტიფიცირებას - ნაწ. 10, შრომის პროფესიული ჰიგიენისა და უსაფრთხოების

მენეჯმენტის სისტემების მიმართ აუდიტისა და სერტიფიცირების კომპეტენტურად

ჩატარების მოთხოვნები,14გვ.

21. ისო 16140 – 1:2016 (E) − სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - მეთოდის ვალიდაცია -

ნაწილი 1: ტერმინოლოგია, 20გვ.

22. ისო/ტრ 6579-3 :2014 − სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - salmonella -ს
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გამოვლენის, რაოდენობრივი აღრიცხვისა და სეროტოპირების ჰორიზონტალური მეთოდი,

ნაწილი 3:  salmonella  spp.-ს სეროტოპირების სახელმძღვანელო მითითებები, 47 გვ.

23. ისო/დის 21401: 2018 − ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული სერვისები/

მომსახურებები - საცხოვრებლის მოწყობის მდგრადი მენეჯმენტის სისტემა - მოთხოვნები,

40 გვ.

24. ისო 14785 : 2014 − ტურისტული საინფორმაციო სამსახური - ტურისტული

საინფორმაციო და მიღების სერვისები/მომსახურებები - მოთხოვნები, 15 გვ.

25. EN 16247-2 : 2014− ენერგოაუდიტი - ნაწილი 2: შენობები, 43გვ.

26. EN 16247-3 :2014 − ენერგოაუდიტი - ნაწილი 3: პროცესები, 23 გვ.

27. EN 16247-4 :2014 − ენერგოაუდიტი - ნაწილი 4: ტრანსპორტი/გადაადგილების

საშუალებები, 15 გვ.

28. EN 16247-5 :2015 − ენერგოაუდიტი - ნაწილი 5: ენერგოაუდიტორთა კომპეტენცია, 10 გვ.

29. EN 16247-1:2012 − ენერგოაუდიტი - ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები, 13 გვ.

30. EN 16231:2012 − ენერგოეფექტურობის შეფასების მეთოდოლოგია, 22 გვ.

31. ისო 16140-2:2016 − სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - მეთოდის ვალიდაცია -

ნაწილი 2: ალტერნატიული(დაპატენტებული) მეთოდების ვალიდაციის პროტოკოლი

ეტალონური მეთოდის სანაცვლოდ, 99 გვ.

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება

ხელმძღვანელი - პროფ. მარინა ბერიძე

მეცნიერ- თანამშრომლები: ლია ბაკურაძე, ზაალ კიკვიძე, ციცინო კვანტალიანი, ნინო შარაშენიძე,
რუსუდან ლანდია, რუსუდან პაპიაშვილი, დიანა ანფიმიადი, მაია ბარიხაშვილი, ელენე ნაპირელი

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.
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№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები
2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ქართული ენობრივი კუნძული
ტრანსეთნიკურ არეალში
(GLITEA)_ ფერეიდნული

დიალექტი ირანში
N217438

2016-2020

1. ლია ბაკურაძე - პროექტის
ხელმძღვანელი

2. ელენე ნაპირელი -
კოორდინატორი,
ახალგაზრდა მკვლევარი

3. დიანა ანფიმიადი -
ძირითადი პრსონალი,
მკვლევარი

4. მაია ბარიხაშვილი -
ძირითადი პერსონალი,
მკვლევარი

5. მარინე ბერიძე - დამხმარე
პერსონალი, მკვლევარი

2
„მოდალობის კატეგორია
ქართულ ენაში“ 218000

2016-2019

1. მაია ადვაძე -ძირითადი
მკვლევარი

2. მაგული ღამბაშიძე -
დიქტორანტი, ძირითადი
მკვლევარი
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3. თამარ მახარობლიძე -
ძირითადი მკვლევარი

1. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
2019 წლისთვის

I მონოგრაფიის მომზადების ფარგლებში შევისწავლეთ – ა) დიალექტის სინტაქსური და ლექსიკური
თავისებურებანი, მოდალურ საშუალებათა კვლევა . ამ მიზნით დამუშავდა და გაანალიზდა როგორც ძველი,
ისე ჩვენი ექსპედიციების დროს ჩაწერლი მასალა.გამოიკვეთა ფერეიდნული დიალექტის ლექსიკური
თავისებურებანი. შესწავლილ იქნა სიტყვაწარმოების საშუალებები, ნეოლოგიზმები, არქაიზმები. გამოიყო
ლაკუნარული სივრცე დიალექტში, რომელიც შევსებულია სპარსულენოვანი ლექსიკით.
- ბ) მონოგრაფიის გასრულდა და გამოსაცემად მომზადდა. საკითხები დამუშავდა წიგნის კონცეფციის
თანახმად   და დალაგდა თავების მიხედვით. მონოგრაფიაში შესულია ფერეიდნელ ქართველთა
მეტყველების როგორც ლინგვისტური, ისე სოციოლინგვოსტური ანალიზი, ცალკე თავებადაა გამოყოფილი
ონომასტიკური საკითხები. კვლევის დროს გათვალისწინებულია შიდა დიალექტური სხვაობანი ზოგ
შემთხვევაში სოფლების მიხედვითაც კი.
სოციოლინგვისტიკის თვალსაზრისით შესწავლილ იქნა აფუსის მკვიდრ სპარსულენოვან ქართველთა
მეტყველებაც, მათი რეინტეგრაციის პროცესი ქართულ ენობრივ სივრცესთან. გაკეთებულია საგულისხმო
დასკვნები. მონოგრაფია შეივსო არქივებში მოპოვებულ დოკუმენტებში მოპოვებული მასალით.
II. ფერეიდნული ეტიუდები მოცემულ პერიოდში საბოლოო სახე მიეცა ნაშრომს. დასრულდა ფერეიდნული
ეტიუდების ძირითადი ტექსტი, განისაზღვრა ტექსტების მიმდევრობა, ვიზუალურ-სემანტიკური ნაწილი,
წიგნის კონცეფცია. წიგნს მიეცა ერთიანი ლიტერატურული სტრუქტურა. წინასაანგარიშო პერიოდში
შესრულებულ მასალას დაემატა ახალი ტექსტები.
III . ფერეიდნული ონლაინლექსიკონის ანოტირება და სრულყოფა.

გაგრძელდა ონლაინლექსიკონზე მუშაობა, დარჩენილი სალექსიკონო ერთეულების მარკირება. დაზუსტდა
და გარედაქტირდა ლექსიკურ ერთეულთა დარჩენილი ნაწილი და ცვლილებები აისახა სალექსიკონო
სტატიაში. ცვლილება შეეხო ილუსტრაციებსაც. მასთან ერთად დაემატა დამატებითი ინფორმაცია
ენციკლოპედიურ ფანჯარაში. დაზუსტდა და შეივსო გრამატიკული და ფონეტიკური ვარიაციები.
მიმდინარეობს რედაქტირების უწყვეტი პროცესი ონლაინკლექსიკონში.გრძელდება ქდკ-ს ფერეიდნული
ტექსტების პირველადი ანოტირების შედეგად გაანალიზებულ სიტყვათა ტესტირება პროექტის გეგმა-
გრაფიკის შესაბამისად.

2. რუსთაველის ფონდის მიერ 2016 წელს დაფინანსებული იყო პროექტი „მოდალობის კატეგორია
ქართულ ენაში“ 218000. 2019 წელი არის პროექტის დასრულების წელი. ამ წლის ამოცანები იყო 1.
ქართული ენის ეროვნული კორპუსის ბაზაზე მასალის მოძიება და კლასიფიკაცია. 2. სტატიისა და
მოხსენების მომზადება. 3. საკონფერენციო მოხსენების მომზადება. სამივე აქტივობა
შესრულებულია. გარდა ეროვნული კორპუსის მასალისა, დამუშავდა KAWAC კორპუსი, რომელმაც
საინტერესო მასალები მოგვცა. დამუშავებული მასალები გაანალიზდა კოლექტიურ ნაშრომში,
რომელიც გამოსაქვეყნებლად გადაეცა საქართველოს ეროვნული აკადემიის მოამბის რედაქციას.
მომზადდა ნაშრომის როგორც ქართული, ასევე ინგლისური ვარიანტი. ნაშრომი წარადგინა
აკადემიკოსმა მზექალა შანიძემ, რეცენზენტები იყვნენ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
გიორგი გოგოლაშვილი და ემერიტუს პროფესორი დამანა მელიქიშვილი. ნაშრომი გამოქვეყნდება
„საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბეში“, რომელიც მაღალრეიტინგული
სამეცნიერო ჟურნალია. ნაშრომზე დაყრდნობით მომზადდა თეზისები, რომელიც მიღებულია CESS
კონფერენციაზე. კონფერენცია გაიმართა 2019 წლის ოქტომბერში ვაშინგტონში. პერიოდში
განსაზღვრული იყო ოთხი სამეცნიერო სტატიის დაწერა და გამოქვეყნება. მეექვსე პერიოდის
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ამოცანად განსაზღვრული იყო მონოგრაფიის ცალკეული ნაწილების გაერთიანება, რედაქტირება და
გამოსაცემად მომზადება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მონოგრაფიაზე მუშაობა.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა



129

1 N. Sharashenidze,
M. Afvadze, M.
Gambashidze

The Interaction of
Modality and

Negation in the
Georgian Language,

საქართველოს
მეცნიერებათა

ეროვნული
აკადემიის მოამბე

თბილისი 10

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. მოდალობისა და უარყოფის კატეგორიათა გადაკვეთა ქართულში

უარყოფისა და მოდალობის კატეგორიები უნივერსალურ კატეგორიათა რიგს განეკუთვნება და ყველა
ენას ახასიათებს. ქართულ ენაში უარყოფის სისტემა სამწევრაა და ნეიტრალური უარყოფის
გამომხატველ ნაწილაკთან ერთად (არ) ენაში არის შესაძლებლობის უარყოფისა (ვერ) და თხოვნა-
აკრძალვის გამომხატველი (ნუ) ფორმები, რომელთა გამოყენება კილოს მიხედვით ნაწილდება: არ
სამივე კილოს ფორმასთან გამოიყენება, ვერ თხრობითი და კავშირებითი კილოს ფორმებთან, ხოლო
ნუ - ბრძანებითი კილოს ფორმებთან. ქართული ენის ვერ ნაწილაკი წარმოადგენს უარყოფისა და
მოდალობის სემანტიკის ერთ ფორმაში ასახვის ნიმუშს. მოდალობის სემანტიკის გამოხატვა ძველსა
და ახალ ქართულში განსხვავებული იყო: გრამატიკალიზაციის მოვლენის შედეგად ჩამოყალიბდა
მოდალურ ფორმათა ახალი სისტემა. თუმცა ვერ ნაწილაკი უარყოფისა დადინამიკური მოდალობის
გამოხატვის უძველესი ნიმუშია და იგი ენაში უცვლელად ასრულებს თავის ფუნქციას. ვერ
ნაწილაკის გამოყენებით იწარმოება ქართულში უარყოფითი ნაცვალსახელები და ზმნიზედები,
რომლებსაც ასევე აქვთ შესაძლებლობის უარყოფის მოდალური სემანტიკა. ვერ ნაწილაკი არ
გამოიყენება გრძნობა-აღქმის, მყოფობა-მქონებლობის და სტატიკურ ზმნებთან. იგი ყოველთვის წინ
უძღვის ზმნას. ქართულისთვის დამახასიათებელია ორმაგი უარყოფაა. ვერ ნაწილაკით გამოხატულ
უარყოფას აძლიერებს ზღვრული უარყოფის „ღა“ და დამატებითობის „ც“ ნაწილაკით გართულებული
ფორმები. ორმაგი უარყოფა ქართულში მოიცავს როგორც სახელურ, ასევე ზმნურ უარყოფას, ხოლო
შესაძლებლობის უარყოფის სემანტიკას აფართოებს ვერ ნაწილაკით წარმოებული უარყოფითი
ნაცვალსახელები და ზმნიზედები. ვერ ნაწილაკიანი კონტექსტების გაანალიზებისას გამოვლინდა
ორმაგი მოდალობის შემცველი ფრაზები. ასეთ შემთხვევაში პირველი მოდალური ფორმის
გავრცელების არეალი (scope) უფრო ფართოა, ვიდრე მომდევნო მოდალური ფორმისა.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ც. კვანტალიანი,
რ. ლანდია

ზმნური ფუძეები
და თემისნიშანთა

მონაცვლეობა
დიალექტებში
დიალექტური

კორპუსის
მიხედვით

ISSN 1987-6659

საენათმეცნიერო
ძიებანი XLI 2019

წელი

თბილისი გვ. 23-35

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ქართული დიალექტური კორპუსის მიხედვით ძალიან საინტერესო სურათი იკვეთება. ქართული ენის
დიალექტებში ქართული სალიტერატურო ენისაგან განსხვავებული ვითარებაა. შეიძლება ითქვას, რომ
დიალექტებში ზმნურ ფუძეთა წარმოება უფრო მრავალფეროვანია. ეს მრავალფეროვნება ზმნის ფუძის
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შედგენილობასაც ეხება და თემის ნიშანთა ნაირსახეობებსაც. თემის ნიშანთა ვარიანტები აქ ფართო
სპექტრით არის წარმოდგენილი. ამ ყველაფერს წარმოაჩენს და თვალსაჩინოს ხდის დიალექტების
მიხედვით კვლევა.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ზაალ კიკვიძე,
ლევან ფაჩულია

Demetrius Rudolph
Peacock and the

General and Specialist
Translation /

Kyiv: Agrar Media
Group, 2019

15-22
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2 ზაალ კიკვიძე,
ლევან ფაჩულია

Languages of
Georgia,

ISBN: 978-617-646-
453-2

Prior to D. R.
Peacock: Notes on the
earliest English-
Megrelian
Lexicographic
resource,
ISSN: 1198-0180

Interpretation: Theory,
Methods, Practice:
International
Conference Papers

/9th International
Research Conference
on Education,
Language and
Literature.
Proceedings Book

Tbilisi: IBSU, 2019

450-460

3 მარინა ბერიძე,
ლია ბაკურაძე,
ზაქარია
ფურცხვანიძე

იბეჭდება
მოხსენება "A
Georgian Language
Island in Iran. The
Fereydani
Georgian."

მაღალრეიტინგული
ჟურნალი Iranian
Studies -
Manuscript ID CIST-
2019-0160

2019 6 გვერდი

1. სტატიაში „დემეტრიუს პიკოკი და საქართველოში გავრცელებული ენები“ განხილული და
აღწერილია პიკოკის ნაშრომი „ხუთი დასავლეთკავკასიური ენის ლექსიკა,“ წარმოდგენილია ის
ისტორიული კონტექსტი და სამეცნიერო მემკვიდრეობა, რომელთა ფარგლებშიც შეიქმნა იგი. სწორედ
ამ კონტექსტის გათვალისწინების წყალობით აშკარა ხდება ის პერსპექტივა, რომ ამ
ლექსიკოგრაფიული მასალის თითოეული შემადგენილი ნაწილის გამოწვლილვითი ანალიზის
უაღრესად ფასეული შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს.

1. სტატიაში „ჯერ კიდევ დ. რ. პიკოკამდე: შენიშვნები ყველაზე ადრეული ინგლისურ-მეგრული
ლექსიკოგრაფიული რესურსის შესახებ“ განხილულია მეგრული მასალა, რომელიც
მოიპოვება ჯორჯ ელისის 1788 წელს გამოცემულ წიგნში. ამ წიგნის ბოლო ნაწილში
წარმოდგენილია კავკასიურ, მათ შორის, ქართველურ ენათა მასალები. მოცემულია 128
სიტყვა-სტატია. მეთაური სიტყვები წარმოდგენილია ინგლისურად, რომელთაც ახლავს
ქართული, მეგრული და სვანური შესატყვისები. 62 სიტყვა-სტატია შეიცავს მეგრულ
შესატყვისს. მიუხედავად არსებული უზუსტობებისა, აღნიშნული რესურსი ფასეულია
ენათმეცნიერების ისტორიის თვალსაზრისით.

2. სტატიაში აღწერილია ქართული ენის ერთ-ერთი დიალექტი ირანში - ფერეიდნული.
ამ დიალექტზე დღესაც საუბრობენ ირანში, ისპაჰანის მახლობლად, ფერეიდნის რეგიონში
მცხოვრები ქართველები, რომელთა წინაპრებიც 400 წლის წინ გადაასახლეს საქართველოდან.
სტატიაში გაანალიზებულია ფერეიდნელი ქართველების ისტორიისა და ფერეიდნული
დიალექტის კვლევის სხვადასხვა ასპექტი.

გამოყენებულია 1922 წლიდან ქართველ მეცნიერთა მიერ ჩაწერილი ტექსტური მასალა, თუმცა
ენობრივი მონაცემების დიდი ნაწილი 2008 წლიდან დღემდე შეგროვდა ფერეიდანში ჩვენ მიერ
რამდენიმე საველე კვლევის დროს.
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სტატიაში მოცემულია ირანში ქართული ენობრივი კუნძულის - ფერეიდნული დიალექტის
შენარჩუნებისა და არსებობის პერსპექტივები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

2

ზაალ კიკვიე, ლევან ფაჩულია

ზაალ კიკვიძე, ლევან ფაჩულია

ჯერ კიდევ დ. რ. პიკოკამდე:
შენიშვნები ყველაზე ადრეული
ინგლისურ-მეგრული
ლექსიკოგრაფიული რესურსის
შესახებ

ერთი ინგლისურ-კავკასიური
ლექსიკოგრაფიული რესურსის
შესახებ (დ. რ. პიკოკი და მისი
მასალები)

მეცხრე საერთაშორისო
კვლევითი კონფერენცია
განათლების, ენისა და
ლიტერატურის საკითხებზე (3-4
მაისი, 2019; თბილისი,
საქართველო)

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესი
„საქართველო კავკასისს
კულტურულ-ცივილიზაციურ
კონტექსტში (ისტორია,
თანამედროვეობა და
პერსპექტივები)“ (4-6 ნოემბერი,
2019; თბილისი, საქართველო)

3 მარინა ბერიძე პარადიგმული სტერეოტიპი და
ლინგვისტური რეალობა
(ფერეიდნული სახელური
ფორმაწარმოების ზოგი
საკითხისათვის – ხმოვანფუძიანი
სახელების ბრუნება)

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესია (14-16
ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

4 მარინე ბერიძე ენის ციფრული კვლევის
პროცესორი: კორპუსები,
ლექსიკონები, რუკები

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V _ ისტორიული
და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-
17 დეკემბერი, 2019)

5 მ. ბერიძე, დ. ნადარაია, ც.
კვანტალიანი

დიდი ქართული დიალექტური
ბაზის (GEDA) მულტიენობრივი
მონაცემების დამუშავებისა და
კარტოგრაფირების პოტენციალი.

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესი
„საქართველო კავკასისს
კულტურულ-ცივილიზაციურ
კონტექსტში (ისტორია,
თანამედროვეობა და
პერსპექტივები)“ (4-6 ნოემბერი,
2019; თბილისი, საქართველო)
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6 მარინა ბერიძე, ციცინო
კვანტალიანი

ქდკ-ის მორფოლოგიური
ანოტირების კონცეპტუალური
საკითხები: ტრადიცია და
პრაქტიკა

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V _ ისტორიული
და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-
17 დეკემბერი, 2019)

7 მაკა თეთრაძე, მარინა
ბერიძე,ნინო შარაშენიძე, სოფიკო
დარასელია

კორპუსზე დაფუძნებული
ლექსიკონები, როგორც სასწავლო
რესურსი

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V _ ისტორიული
და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-
17 დეკემბერი, 2019)

8 ლ. ბაკურაძე, მ. ბერიძე კიდევ ერთხელ ფერეიდნულის
შიდადიფერენციაციისათვის
ფერეიდნულში

კავკასიოლოგთა V
საერთაშორისო კონგრესი
„საქართველო კავკასისს
კულტურულ-ცივილიზაციურ
კონტექსტში (ისტორია,
თანამედროვეობა და
პერსპექტივები)“ (4-6 ნოემბერი,
2019; თბილისი, საქართველო)

9 ლ. ბაკურაძე, მ. ბერიძე ფერეიდანი და ფერეიდნელი –
ტერმინთა დამკვიდრების
ისტორიიდან, გვ. 8-10.

არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
კონფერენცია - არნ. ჩიქობავას
საკითხავები (XXX) 2019 წელი

10 ლია ბაკურაძე, მარინა ბერიძე ფერეიდნული ონომასტიკის
საკითხები - ტოპონიმები, გვარ-
სახელები

რესპუბლიკური ონომასტიკური
კონფერენცია – „თანამედროვე
ონომასტიკური პრობლემები“
(28-29 სექტემბერი, 2019),
ახალციხე

11 ლია ბაკურაძე ყველაფერი ერთი დიალექტის
შესახებ ქართული დიალექტური
კორპუსის მიხედვით
(ფერეიდნული დიალექტის
მაგალითზე)

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V _ ისტორიული
და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-
17 დეკემბერი, 2019)

12 ლია ბაკურაძე ერთი ქართული დასახლების
სხვადასხვა სახელწოდებისათვის
ფერეიდანში –
ფერეიდუნშაჰრი/მარტყოფი/სოფ
ელი/ახორა/აკურა

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესია (14-16
ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

13 ელენე ნაპირელი კახური დიალექტური
ლექსიკისთვის(ქდკ-ის
ტექსტების მიხედვით)

არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
კონფერენცია - არნ. ჩიქობავას
საკითხავები (XXX) 2019 წელი
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14 ელენე ნაპირელი კვლავ კახური დიალექტური
ლექსიკისთვის (ქდკ-ის
ტექსტების მიხედვით)

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესია (14-16
ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

15 მ. ბარიხაშვილი, რ. ლანდია, ე.
ნაპირელი, რ. პაპიაშვილი

სამაჩაბლოში (ცხინვალის
რეგიონში)ჩაწერილი ტექსტების
ინტეგრირება ქართულ
დიალექტურ კორპუსში

არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
კონფერენცია - არნ. ჩიქობავას
საკითხავები (XXX) 2019 წელი

16 ელენე ნაპირელი, დიანა
ანფიმიადი, მაია ბარიხაშვილი,
რუსუდან პაპიაშვილი

ლექსიკოგრაფიული წყაროები
ქდკ-ს სალექსიკონო
პლატფორმისათვის

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V _ ისტორიული
და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-
17 დეკემბერი, 2019)

17 ელენე ნაპირელი, დიანა
ანფიმიადი

ქდკ-სკახური
ლექსიკონისშედგენისპრინციპებ
ი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ინფორმაციულ საზოგადოებაში-
III

18 დიანა ანფიმიადი დიალექტის თარგმანის საკითხი
და თანამედროვე ქართული
ლიტერატურის უახლესი
თარგმანები

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესია (14-16
ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

19 დიანა ანფიმიადი ქართული სამეცნიერო მეტაენის
მეტაფორები – „ზმნა“ (ქართული
სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის
მასალებზე დაყრდნობით)

საერთაშორისო კონფერენცია
„ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები V _ ისტორიული
და ეტიმოლოგიური
ლექსიკოგრაფიის საკითხები (15-
17 დეკემბერი, 2019)

20 მაია ბარიხაშვილი Y ბგერის ადგილი ინგილოური
დიალექტის ფონოლოგიურ
სისტემაში

XXXIX რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესია (14-16
ნოემბერი, 2019 წელი). ზუგდიდი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ზაალ კიკვიძე Word Order as a Language- and

Culture-specific Phenomenon:
Notes on the Data from a Bilingual
(Georgian-English) Dictionary

Challenges of Foreign Language
Teaching IX: Voices of Creativity
and Reason in ELT (October 17-18,
2019; Usti nad Labem, Czech
Republic)
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2 დიანა ანფიმიადი, მაია
ბარიხაშვილი, ელენე ნაპირელი

სასტენდო მოხსენება: „Semiotic
Versions of the Concept
“Homeland” in the Verbal Speech of
Fereydanian Georgians

8th International Conference on
Narrative & Language Studies (May
2-3, 2019), ქ. ტრაპიზონი,
თურქეთი

3 Nino Sharashenidze The interaction negation and
Modality in Georgian

ამერიკის შეერთებული შტატები,
ვაშინგტონი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის
(CD-დისკი) სახით.

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, ექსპერტიზას
(შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით
`არ შეფასდა~.



          ანგარიშის ფორმა № 2 

 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 
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გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება 
გიორგი ლომინაძე-ხელმძღვანელი 

1. ემილ წერეთელი 

2. იგორ ბონდირევი 

3. კუკური წიქარიშვილი 

4.ზაზა ლეჟავა   

5. ლაშა ასანიძე  

6. ლევან ტიელიძე 

7. გიორგი გაფრინდაშვილი 

8. ლელა გადრანი 

9. მერაბ გონგაძე 

10. გიორგი ყავლაშვილი 

11. გიორგი ჩართოლანი 
 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

ცენტრალური კავკასიონის 

სამხრეთ ფერდობზე, ზემო 

რაჭაში, ღვარცოფული და 

მეწყრული პროცესების კვლევა 

           2019 წერეთელი ე, ლომინაძე გ, 

გაფრინდაშვილი გ,  გონგაძე მ, 

(საველე და კამერალური 

სამუშაოები), გადრანი ლ. 

(კამერალური სამუშაოები) 

2 

საქართველოს მყინვარების 

გლაციო-გეომორფოლოგიური 

კვლევა და მონიტორინგი 

კლიმატის  თანამედროვე  

ცვლილებების ფონზე 

2019-2021 ტიელიძე ლ. 

3 

ძირითადი თემატიკური გეგმა: 

საქართველოს კარსტული 

მასივების შესწავლა და მათი 

ტურისტულ-რეკრეაციული 

პოტენციალის გამოვლენა. 

ხვამლის კირქვული მასივი 

2019-2020 

წიქარიშვილი კ, ასანიძე ლ, 

ლეჟავა ზ, ბოლაშვილი ნ, 

წერეთელი ე, ჩართოლანი გ. 

4 

შავი ზღვის სანაპიროს 

დინამიკის და მორფოლოგიის 

შესწავლა შავი ზღვის სანაპიროს 

სამხრეთ ნაწილში, სოფ. სარფი – 

ბათუმის კონცხის მონაკვეთზე 

2019-2021 ლომინაძე გ, ყავლაშვილი გ. 

(საველე და კამერალური 

სამუშაოები) 
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 1. 2019 წლის პირველ კვარტალში დამუშავდა პროექტის თემატიკის ირგვლივ არსებული ლიტერატურული, 

კარტოგრაფიული, აეროკოსმოსური მასალები და შეირჩა მომავალი საველე კვლევის ობიექტები. ესენია 

რიონის ზემო წელი თავისი შენაკადებით: საკაურას, ღარულას, ხეორის, ჭანჭახის, ზოფხიტოს ხეობები, ასევე, 

მათი მცირე შენაკადი ხევები,  ხეობათა ფერდობები, ღვარცოფული ნაკადების წარმომშობი ქანების 

გამოფიტვის კერები და ა. შ.  2019 წლის მეორე კვარტალში, კერძოდ აგვისტოში, ზემო რაჭაში - რიონის 

ხეობაში და მის შენაკადებში: საკაურას, ღარულას, ხეორის, ჭანჭახის, ზოფხიტოს ხეობებში ჩატარდა 

სარეკოგნოსცირებო დაკვირვებები ზემოთაღნიშნული პროცესების პოტენციურად ყველაზე აქტიური 

უბნების გამოსავლენად. ზემო რაჭის ტერიტორია აგებულია ლიასური ასაკის ეროზიული პროცესებით 

ძლიერ დისლოცირებული ქარსიანი ქვიშაქვებითა და თიხა-ფიქლებით. რელიეფი დანაწევრებულია 

ზემოთაღნიშნული მდინარეებისა და მათი შენაკადების ხეობებით, რომელთა ფორმა ხშირ შემთხვევაში V-

ებურია, მაგრამ იმ ადგილებში სადაც თიხა-ფიქლების გამოსასვლელებია, მდინარეები ქმნიან ფართოჭალიან, 

ვარცლისებურ ხეობებს. მაგალითად, სოფ. ღებთან რიონის ჭალის სიგანე 150 მ-ია, სოფ. ჭიორასთან - 230 მ, 

ხოლო ამ სოფლებს შორის რიონის ჭალის სიგანე 280 მ-ია.  ეგზოდინამიკური პროცესების ინტენსიური 

განვითარება ზემო რაჭაში უკავშირდება ხეობათა ფერდობების დიდ დახრილობას - 30 – 450 , ქანების 

ლითოლოგიურ შედგენილობას, ეროზიული ქსელისა და ნალექების სიხშირეს. ამას გარდა, ძალზე 

მნიშვნელოვანია ანთროპოგენური ფაქტორი, კერძოდ, სხვადასხვა სახის მშენებლობა, ტყის უსისტემო ჭრა, 

სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების არასწორი წარმართვა. ზემო რაჭის ქვედა ნაწილში, კერძოდ, იურულ-

ცარცული ასაკის კვარც-არკოზული ქვიშაქვების, კირქვებისა და მერგელების გავრცელების არეალებში, ეს 

ქანები ქმნიან ქარაფოვან ფერდობებს, რომლებიც წარმოადგენენ კლდეზვავებისა და მცვივანა კონუსების 

გავრცელების უბნებს. ხშირად სწორედ ამ უბნებში იქმნება ღვარცოფული ნაკადებისა და მეწყრების 

წარმოქმნის წინა პირობები. მეოთხეული ნაფენების გავრცელების არეალებში, სადაც ალუვიურ-

პროლუვიური და ელუვიურ-დელუვიური თიხნარ-ქვიშნარი და უხეშნატეხოვანი გრუნტებია 

გავრცელებული, წამყვან პროცესს ეროზია-დენუდაცია წარმოადგენს. მდინარეთა ხეობებში მიმდინარეობს, 

როგორც სიღრმული, ასევე გვერდითი ეროზია. სიღრმული ეროზია დამახასიათებელია თითქმის ყველა 

მდინარის კალაპოტებისათვის და განპირობებულია ლითოლოგიურად დამყოლი ქანებისა და 

ატმოსფერული ნალექების სიჭარბით. განსაკუთრებით ძლიერად მიმდინარეობს ეს პროცესი 

მრავალრიცხოვან ხევებსა და ხრამებში და განსაკუთრებით ძლიერდება გაზაფხულზე, თოვლის დნობის 

პერიოდში.  გვერდითი ეროზია განვითარებულია მდინარეების რიონის,  ღარულას, ჭანჭახის, ხეორას, 

სონტარულას კალაპოტებში, იქ, სადაც ფერდობები აგებულია ალუვიურ-პროლუვიური და ფლუვიო-

გლაციალური ნაფენებით. აქ ირეცხება ჭალისა და ჭალისზედა ტერასები, რომლებიც მდებარეობენ 

სოფლების ღების, ჭიორას, გონას, საგლოლოს, შოვის, უწერის,  კვაშხიეთის, ზუდალის, სორის, ნიგვზნარას, 

ასევე ქ. ონის უბნებზე. ხშირად გვერდითი ეროზია ხელს უწყობს მეწყრული მოვლენების გააქტიურებას, 

რამდენადაც წყალმოვარდნის დროს ხდება ფერდობებისა და მეწყრული ენის საფუძვლის გამორეცხვა და 

მათი გრავიტაციული წონასწორობის დარღვევა. მეწყრული მოვლენები ვრცელდება, ძირითადად, 

ოლიგოცენ-მიოცენის(მაიკოპის წყების),  ქვედა ოლიგოცენ-ცარცისა და კიმერიჯ-ტიტონური ქანების ზოლში. 

პირველი ჯგუფის მეწყრები გვხვდება სოფ. სამთისის, ქვემო ბარის, ბაჯიხევის, ფარახეთის, კვაშხიეთის 

უბნებზე, თიხა-ქვიშიან ქანებში. ისინი ან აქტიურია, ან დროებით სტაბილური. ზოგი მათგანი ტექტო-

სეისმოგენურია და ხასიათდებიან დიდი სიმძლავრით. მათი წარმოშობა განპირობებულია წყვეტითი და 

სხლეტვითი დისლოკაციების ზონაში ქანების სიმტკიცის შესუსტებით, ფერდობების დიდი დახრილობით 

და ამგებელი ქანების გამოფიტვით. ქვედა ოლიგოცენ-ცარცის  ნალექებში წარმოქმნილი მეწყრები საკმაოდ 

დიდ ფართობზე ვრცელდება და მიეკუთვნებიან სრიალის ტიპის მეწყრებს. ნალექები შედგება კირქვების, 

მერგელების, ქვიშაქვების, კარბონატული თიხებისა და კონგლომერატებისაგან. მეწყრები ნაწილობრივ 

აქტიურია ან დროებით სტაბილური. ისინი გვხვდება სოფ. სოფ. სამთისის, ზემო  და ქვემო ბარის, გომის, 

უწერისა და შქმერის მიდამოებში. კიმერიჯ-ტიტონური ქანების ზოლში საკმაოდ დიდი მოცულობის 

მეწყრებია განვითარებული თიხების, ქვიშაქვების, კონგლომერატების სუბსტრატზე. ისინი აქტიური ან 

დროებით სტაბილურია და გვხვდება სოფ.სოფ. შარდომეთის, ფარახევის, სევას, ცხმორის, ბაჯიხევის 

მიდამოებში. ღვარცოფული მოვლენები.  მდ. რიონის სათავეების რთული რელიეფი, მორფომეტრია, 
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გეოლოგიური აგებულება, კლიმატური პირობები განაპირობებენ ღვარცოფული ნაკადების ინტენსიურ 

განვითარებას. ისინი ზემო რაჭაში ყოველწლიურად წარმოიქმნება. აღსანიშნავია, რომ ძლიერი ღვარცოფები 

რიონის შენაკადებზე ერთდროულად არ წარმოიქმნება, რასაც ატმოსფეროს სხვადასხვა ცირკულაციური 

პროცესები განაპირობებენ. გაზაფხულზე მდ. რიონის აუზში შემოჭრილი თბილი ჰაერის ნაკადები შოდა-

კედელას ქედის რაიონში იწვევენ ძლიერ წვიმებს და შედეგად ზამთრის თოვლის საფარის ინტენსიურ 

დნობას, რაც აძლევს ბიძგს ღვარცოფული ნაკადების წარმოქმნას. ვითარდება, ასევე, პულსაციური 

წყალმოვარდნები, რაც თავის მხრივ გვერდითა ეროზიას აძლიერებს. ამას უკავშირდება ფერდობის 

ინტენსიური ნგრევა-ჩამოზვავება, მეყრული მოვლენები და შედეგად წარმოქმნილ ნაშალ მასალას 

ღვარცოფული ნაკადები დიდი სისწრაფით გადაადგილებენ. ზემო რაჭაში ღვარცოფული ნაკადების 

წარმოქმნა ხდება ძირითადად მთისა და მთისწინა მდინარეთა ხეობებში, სადა დროის მცირე მონაკვეთში 

დიდი სისწრაფით და მოცულობებით მოძრაობენ. ისინი ქმნიან ძირითადად ქვატალახიან ნაკადებს, 

რომელთა კვების არეს წარმოადგენს მდინარეთა ციცაბო ნაპირებზე არსებული მეწყრული სხეულები. 

შედეგად ინგრევა მდინარეთა ნაპირები, ზიანდება გზები, ხიდები, სასოფლო სავარგულები, ასევე 

დასახლებული ტერიტორიები.  ბოლო წლებში მძლავრი ღვარცოფული ნაკადები წარმოიქმნება სოფ. პატარა 

ღებში, რომელიც ძველ გამოზიდვის კონუსზეა გაშენებული; აქ საფრთხე ექმნება საავტომობილო ხიდს და 

თვით სოფელს. გლოლას ჩამოუდის კლასიკური ღვაეცოფული მდინარე ბდღვიორა, რომელმაც რამდენჯერმე 

მართლაც ბდღვირი აადინა ამ სოფელს, ტურბაზა „შოვს“, საავტომობილო გზას და ხიდს. ასევე საშიშია აქვე 

გამდინარე ბოყოსწყალი, რომელში წარმოქმნილი ღვარცოფული ნაკადი საფრთხეს უქმნის ამ სოფელსაც და 

რიონის ხეობაში არსებულ მიმდებარე სოფლებს. განხილული უბნები მეტად ღარიბია მცენარეული საფარით, 

რასაც ნაწილობრივ სასოფლო სამუშაოებიც იწვევენ. შედეგად მატულობს ფართობული გადარეცხვის და 

ღვარცოფული ნაკადების განვითარების ინტენსივობაც. აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესები მძლავრ დელუვიურ 

და ელუვიურ-დელუვიურ წარმონაქმნებში ვითარდება, რაც განაპირობებს ტალახ-ქვიანი ღვარცოფების მყარ 

მექანიკურ მასაში თიხნარ-თიხიანი ფრაქციების სიჭარბეს.  განსაზღვრულია ზემო რაჭაში მეწყრული და 

ღვარცოფული მოვლენების წარმოქმნისა და განვითარების უმთავრესი ფაქტორები, მათი შესაძლო 

გეოეკოლოგიური გართულებები და ნაწილობრივ მოხერხდა საკვლევი ტერიტორიის ზონირება საშიშროების 

კლასების მიხედვით. კერძოდ: მეწყერთა წარმომშობ ფაქტორთა შორის უმთავრესია რელიეფის და მისი 

ამგებელი ქანების ლითოლოგიური თავისებურებები; ასევე მნიშვნელოვანია  გამოფიტვის ინტენსივობა, რაც 

განსაზღვრავს ფერდობების რეალურ მდგომარეობას და მეწყრის წარმოშობის ალბათობას. არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია კლიმატური ფაქტორი - ჰაერის მასების ცირკულაცია და ნალექების რაოდენობა, გრუნტის 

წყლები და მათი დონეები.  არ შეიძლება გამოვრიცხოთ ანთროპოგენური ფაქტორი - სასოფლო, სამშენებლო 

და სხვა სამეურნეო საქმიანობა ადამიანისა, რაც განაპირობებს ფერდობების წონასწორობის დარღვევას და 

მეწყრების გააქტიურებას. მეწყრული სხეულების გავრცელების არეალები მოცემული მე-2 ამოცანის შედეგში. 

ღვარცოფული ნაკადების წარმომშობი ფაქტორები მრავალია: ტერიტორიის გეომორფოლოგიური და 

გეოლოგიური პირობები და აგებულება, ატმოსფერული ჰაერის მასების ცირკულაცია, ნალექების 

რაოდენობა, მეტეოროლოგიური პირობების მკვეთრი ცვლილება.  ღვარცოფული ნაკადების გავლის 

ხანგრძლივობა მერყეობს 1-დან 1,5 სთ-მდე, ხოლო პერიოდულობა - წელიწადში რამდენჯერმე, ძირითადად 

გაზაფხულზე. ღვარცოფების გავრცელების ძირითადი არეალები მითითებულია მე-2 ამოცანის შედეგში.  

2.  2019 წლის გეოგრაფიის ინსტიტუტის წლიური თემატიკის შესაბამისად დასრულდა მუშაობა დევდორაკის 

მყინვარის სტიქიური პროცესების კვლევაზე. მუშაობის პროცესში განხილული იყო ისეთი პროცესები 

როგორიცაა  კლდოვან-ყინულოვანი ზვავები, გლაციალური ღვარცოფები და მყინვარის პულსაციური 

მოქმედებები. კვლევის პროცესში მოხდა დევდორაკის მყინვარის შესახებ ძველი სამეცნიერო წყაროების 

დამუშავება და ანალიზი, ისეთი როგორიცაა - აბიხი (1865), სტატკოვსკი (1877), რეინეგსი (1884), დინიკი 

(1890), დუხოვსკი (1915), ვარდანიანცი (1932), ჰეიბროკი (1935), ცომაია (1963-75) და სხვ; ასევე მოვახდინეთ 

მე-19 საუკუნის 1:84000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკების გეორეფერენსირება პროგრამა ArcGIS-ში და 

მათი გამოყენება 1960 წლის 1:50000 მასშტაბის ტოპოგრაფიულ რუკებთან ერთად. ასევე გამოვიყენეთ 

საბჭოთა ორიგინალური კოსმოსური სურათები; 
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დისტანციური ზონდირების მეთოდის გამოყენებით მოხდა ყველა ხელმისაწვდომი სატელიტური 

სურათების დამუშავება - CORRONA,SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre), PLEIADES, ASTER (Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), Sentinel. ასევე Google Earth Engine-ის გამოყენებით 

დამუშავდა Landsat-ის ყველა სატელიტური სპექტრული სცენა, რომელიც საკვლევი ტერიტორიისთვის იყო 

შესაბამისი Landsat 5TM (Thematic Mapper), Landsat 7ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), Landsat L8 

OLI/TIRS (Operational Land Imager and Thermal Infrared Sensor); ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის 

გამოყენებით SRTM DEM (Shuttle Radar Topography Mission Digital elevation model) მოხდა მყინვარის 

ჰიფსომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა, ასევე მოხდა მუდმივი მზრალობის ინდექსის განსაზღვრა 

(Gruber, 2012); კვლევის პროცესში მოხდაროგორც ისტორიული ასევე 2014 წლის 17 მაისის მყინვაული 

სტიქიის რეკონსტრუქცია, დავადგინეთ მათი გამომწვევი მიზეზები. კვლევის შედეგად უნგრეთში 

გამოქვეყნდა საკმაოდ დეტალური ინგლისურენოვანი სამეცნიერო პუბლიკაცია, რომლის ვრცელი 

ქართულენოვანი ანოტაცია მოცემულია ქვემოთ. 

3. 2019 წლის თემატიკური გეგმით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ძირითად 

მიზანს შეადგენდა ხვამლის კირქვული მასივის ტერიტორიისა და საზღვრების დაზუსტება, კარსტის 

გეომორფოლოგიურ-გოლოგიური პირობების შესწავლა და წარმოშობა-განვითარების კანონზომიერებების  

დადგენა, ზედაპირული კარსტული ფორმებისა და კარსტული წყაროების გამოვლენა-დახასიათება. ხვამლის 

კირქვული მასივი მოქცეულია ცხენისწყალსა და რიონის ხეობებს შორის, კერძოდ, სარეწკელასა და 

ტვიშისკლდეკარებს შორის, რომელიც ნაქერალას ქედის უშუალო გაგრძელებაა დასავლეთისაკენ და მის 

მსგავს კუესტას წარმოადგენს ქარაფოვანი სამხრეთული კალთებით და დამრეცი ჩრდილო ფერდობით. 

ჩრდილო საზღვარი ნაყურალეშისა და ღვირიშის ხეობებს ემთხვევა, ხოლო სამხრეთით -- ოკრიბისაგან 

შვეული ფლატითაა გამოყოფილი. ჩრდილო კუესტის სამხრეთ ქარაფოვან ფერდობსა და სამხრეთ კუესტას 

ჩრდილო დამრეც ფერდობს შორის მდებარეობს ორი ხეობისაგან შედგენილი დეპრესიული ზოლი -- 

ლახეფისხევი და ოყურეშის ხეობა. მათ შორის პირველი მდ. რიონისკენ ეშვება, ხოლო ოყურეშის ხევი მდ. 

ცხენისწყლისკენაა მიმართული (მარუაშვილი, 1959). კირქვული მასივის უმაღლესი წერტილი ზღვის 

დონიდან 2002 მეტრია, მასივის სიგრძე 10,5 კმ-ი, ხოლო სიგანე -- 7 კმ-ია. იგი სხვა მასივებისაგან 

განსხვავებით შედარებით მცირე ფართობითაც (83 კმ2) გამოირჩევა (ყიფიანი, 1974). სამხრული, 

იმერეთისაკენ მიპყრობილი ქარაფი უდიდესია საქართველოს კირქვული ზოლისათვის დამახასიათებელი 

რელიეფის მსგავს ფორმებს შორის -- მისი შვეული ნაწილის სიმაღლე რამდენიმე ასეულ მეტრს აღწევს. 

ქარაფს გეგმაზე მორკალული მოხაზულობა აქვს. ხვამლის მწვერვალიდან მოწმენდილ ამინდში კარგად 

მოჩანს შავი ზღვის სანაპიროები. ხვამლი ორმაგი კუესტაა. უმაღლესი სამხრული ანუ ურგონული კუესტა, 

რომელიც მორკალულქარაფს აჩენს, კარსტის ნამდვილი სამეფოა. მის თხემზე მდებარე, ჩრდილოეთისაკენ 

დახრილი პლატოსებური ზედაპირი სავსეა კარსტული ძაბრებით, ჭებით, შვეულკედლებიანი ღრმა და ბნელი 

ნაპრალებით. თავისებური მორფოლოგია ახასიათებს მასივის მაღალი კუესტის ქარაფსაც. ამ ძნელად 

მისადგომ ვერტიკალურ კედელზე ადვილი შესამჩნევია მღვიმეთა შავი ხვრელ-შესასვლელები, რომელთა 

დიდი ნაწილი მხოლოდ კარგად მომზადებულ და გაწვრთნილ მკვლევართათვის არის ხელმისაწვდომი. 

ჩრდილო შედარებით დაბალი ანუ ზედაცარცული კირქვებით აგებული კუესტა სუსტად არის დაკარსტული. 

აბსოლუტური სიმაღლე 1500 მეტრია და 450-500 მეტრით  დაბალია, ვიდრე ზემოთ აღწერილი ურგონული 

კირქვებით აგებული კუესტა. 

4. შავი ზღვის სანაპიროს დინამიკის და მორფოლოგიის შესწავლა შავი ზღვის სანაპიროს სამხრეთ ნაწილში, 

ვითარების ანალიზი, კრიზისულ უბნებზე რეკომენდაციებისა და შემარბილებელი ზომების შემოთავაზება. 

დაახლოებით საუკუნე ნახევარია რაც შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონაში ნატანის ბალანსის 

დარღვევის გამო გეოეკოლოგიური ვითარება გართულებულია.  ნატანის ბალანსის  დარღვევის პირველი 

მიზეზი XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ფოთსა და ბათუმში ნავსადგურების მშენებლობა იყო. შემდგომ 

ათწლეულებში პლაჟებიდან და მდინარეთა კალაპოტებიდან პლაჟის მკვებავი მასალის დიდი მოცულობით 

ამოღების გამო, ნაპირის ინტენსიური ეროზიის სახით სტიქიური პროცესები ასეულობით კმ-ზე განვითარდა. 

XX საუკუნის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის ნაპირებზე, მათი წარეცხვისგან დაცვის მიზნით  

ჰიდროტექნიკური ნაგებობები  ლითოდინამიკური პროცესების კანონზომიერების გაუთვალისწინებლად 
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აშენდა. უმეტეს შემთხვევებში ჰიდროტექნიკურმა ნაგებობებმა დადებითი შედეგი ვერ გამოიღო. 

პრობლემისადმი ასეთმა მიდგომამ მეტად მაღალი ეკონომიკური ზარალი გამოიწვია. XX საუკუნის 60-იანი 

წლებისთვის წარეცხილი ხმელეთის ფართობმა ასეულობით ჰა შეადგინა. საკმარისია აღინიშნოს, რომ 

ზოგიერთი არახელსაყრელი ფაქტორების გამო, ფოთის ნავსადგურის ექსპლოატაციას მდ. რიონის 

შესართავთან დღესაც კი სერიოზული პრობლემები ექმნება.   

მეტად უარყოფითი გავლენა სანაპიროს სამხრეთი ნაწილის მდგრადობაზე XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან 

მდ. ჭოროხის აუზში კაშხლების მშენებლობამ იქონია. ამის გამო, ჭოროხის მიერ ნაპირზე მასალის გამოტანა 

თითქმის მთლიანად შეწყდა. XX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოდან მსგავსი პროცესი მდინარე ენგურის 

შესართავთანაც განვითარდა. უკანასკნელი 15-20 წლის განმავლობაში შავი ზღვის საქართველოს  ნაპირებზე 

მორფო და ლითოდინამიკური კანონზომირერების გაუთვალისწინებლად, სხვადასხვა სახის ტექნოგენური 

ჩარევა მიმდინარეობს. ბევრი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა ფაქტიურად  ეკოლოგიური ექსპერტიზის 

გაუთვალისწინებლად შენდება, ასევე სხვადასხვა სახის მშენებლობისთვის მდინარეთა კალაპოტებიდან, 

კვლავ გრძელდება ინერტული მასალის მასობრივი ამოღება. მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის მდინარის ახალი 

შესართავი აღმოჩნდა ჭოროხის წყალქვეშა კანიონის სათავის უშუალო სიახლოვეს. ამას მოყვა მდინარის მიერ 

ზღვაში გამოტანილი პლაჟამგები მასალის ძირითადი მოცულობის (დაახლოებით 90%) კარგვა დიდ 

სიღრმეებზე. ბუნებრივ პირობებში მდ.ჭოროხს ყოველწლიურად ზღვაში გამოჰქონდა დაახლოებით 5 მლნ მ3 

ალუვიონი, მათ შორის 2,5 მლნმ3 _ პლაჟშემქმნელი ფრაქცია. აქედან მსხვილი მასალის, ხვინჭა-კენჭოვანის 

რაოდენობა  შეადგენდა დაახლოებით 0.4-0.5 მლნ. მ3 - ს წელიწადში დანარჩენი მსხვილი ქვიშით იყო 

წარმოდგენილი. უფრო წვრილი მასალა (Dსაშ.<0.25 მმ) ატივნარებული სახით   შედიოდა ღია ზღვაში და 

ერთვებოდა ფსკერზე მიმდინარე სედიმენტაციის პროცესში.  ამრიგად, მდ.ჭოროხის მთელი ხარჯის 

კონცენტრირებამ სამხრეთი ტოტის სისტემაში, მნიშვნელოვნად შეცვალა ზღვის სანაპირო ზონის ერთიანი 

ლითოდინამიკური სისტემის ფარგლებში მიმდინარე პროცესები - ადლია-ბათუმის სანაპიროზე 

ჩამოყალიბდა ნაპირშემქმნელი ნატანის მწვავედე ფიციტი.   აჭარაში ზღვამ წარეცხა დაახლოებით 400 

ჰატერიტორია, მათ შორის მხოლოდ ადლია-ბათუმის სანაპირო ზოლში - 40 ჰა-ზე მეტი, 1930-80 წლებში. 

აჭარის სანაპირო ზონა მთლიანად შექმნილია მდ.ჭოროხის მყარი ნატანით _ ალუვიონით. ზღვიურ 

შესართავში მოხვედრილი მდ.ჭოროხის პლაჟშემქმნელი მასალა ქმნის ნატანის ნაპირგასწვრივ ორ ნაკადს. 

მცირე ნაკადი,  მდ. ჭოროხი - კვარიათი, გადაადგილდებოდა სამხრეთით 6,7კმ-ზე აბრაზიულ კალენდერეს 

კონცხამდე. ძლიერი ძირითადი ნაკადი, გაბატონებული, დასავლეთის მიმართულების შტორმების 

ზემოქმედებით გადაადგილდებოდ აჩრდილოეთისაკენ 39 კმ-ზე და აღწევდა მდ.ნატანების შესართავს. 1832 

წლის კარტოგრაფიულმასალებზე მდ.ჭოროხი ზღვაში ჩაედინებოდა ორი ძირითადი ტოტით: სამხრეთი _ 

თანამედროვე შესართავის რაიონში და ჩრდილოეთით მდ. მეჯინის შესართავთან. 1890 წლის რუკაზე 

ჩრდილოეთი ტოტის სისტემა გაუქმებულია და მის ადგილზე გამოსახულია მდ. მეჯინის შესართავი. 

ამრიგად, აჭარის  ზღვისპირეთის შემდგომ განვითარებაზე, დიდი გავლენა იქონია ბათუმის პორტის 

მშენებლობამ 1878წ. ბათუმის კონცხის დისტალურ ნაწილში, პორტის აკვატორიის შტორმული ტალღების 

ზემოქმედებისა და დასილვისაგან დასაცავად აშენდა დეზი, რომლის საწყისი სიგრძე შეადგენდა 170 მ. 

დეზის მშენებლობამ მოახდინა ბათუმის აკუმულაციური კონცხის მკვეთრი ზრდა. ბათუმის კონცხზე, 

როგორც წყალქვეშა, ისე წყალზედა ფერდზე, ხდება ნაპირგასწვრივი ნაკადით მოტანილი ნატანის დაგროვება 

და შემდგომში მისი ჭარბი ნაწილის კარგვა დიდ სიღრმეებზე. ეს პროცესი ვითარდება ძირითადად შტორმულ 

პერიოდში. გამონაკლისია 1999 წლის 14 იანვარს განვითარებული მოვლენები კერძოდ,  თურქეთში 

მომხდარი მიწისძვრის 3 ბალიანი ბიძგის შემდეგ, ბათუმის კონცხის წყალქვეშა ფერდზე, წყნარი ზღვის 

პირობებში აკუმულირებული მასალა ჩაზვავდა სიღრმეებისაკენ და თან წაიყოლა სანაპიროს დიდი ნაწილი 

წყალზედა და წყალქვეშა ფერდიდან. ბათუმის დეზის აღმოსავლეთით  ნაპირს მოწყდა და მყისიერად 

დაიკარგა ზღვაში დაახლოებით 200 მ სიგრძის და საშუალოდ 50-60 მ სიგანის პლაჟი, საერთო ფართობით 

დაახლოებით 11 000 მ2. საბედნიეროდ ამას მსხვერპლი არ მოყვა. ვინაიდან ჩაზვავება ზამთარში და თანაც 

გამთენიას მოხდა. ამჟამად ბათუმის კონცხთან კვლავ დიდი რაოდენობის მასალაა დაგროვებული და სხვა 

დამატებითი ფაქტორების მოქმედების შემთხვევაში მოსალოდნელია პლაჟის გარკვეული ნაწილის დიდ 

სიღრმეებზე ჩაზვავება.     
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

საქართველოს კარსტული 

ლანდშაფტის კლასიფიკაცია.  

მიმართულება -

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი. 

ქვე-მიმართულება - დედამიწის 

და მათთან დაკავშირებული 

გარემოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი. 

პროექტის საიდენთიფიკაციო 

კოდი-FR-18-013 

2019-2022 

ასანიძე ლ. - პროექტის 

ხელმძღვანელი; ტიელიძე ლ. -

კოორდინატორი; ლეჟავა ზ; 

წიქარიშვილი კ; გადრანი ლ.-

მკვლევარები 

2 

საქართველოს კარსტული რუკა 

(მასშტაბი 1:500 000). 

მიმართულება:  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი. 

ქვე-მიმართულება: დედამიწის 

და მათთან დაკავშირებული 

გარემოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი. 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი-YS-18-096 

2018-2020 

ასანიძე ლ-ხელმძღვანელი; 

ლეჟავა ზ-მენტორი; 

წიქარიშვილი კ-კონსულტანტი 

 1. 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში შესწავლილ იქნა სამეგრელოს კირქვული მასივების, კერძოდ მიგარიას, 

გაუჩასა და ურთას კირქვული მასივების კარსტული და ოდიშის (სამეგრელოს) ვაკის კლასტოკარსტული 

ლანდშაფტები. მიკვლეულ და აღრიცხულ იქნა ათამდე ახალი, ლიტერატურაში მანამდე უცნობი მღვიმე, ჭა 

და შახტი. მიგარიას მასივზე ფორმირებული მიწისქვეშა ნაკადების მოძრაობის გზების და განტვირთვის 

კერების დადგენის მიზნით, აგრეთვე დეიძახის მიწისქვეშა სისტემის – შურუბუმუს, ქოყოს და სხვა 

მღვიმეებთან კავშირების დადგენის მიზნით ჩატარდა მიწისქვეშა კარსტული წყლების ტრასირების 

ექსპერიმენტი (ინდიკატორული ცდა). წიფურიას ქვაბულში განვითარებულ ზესნახეს (მზეთუნახავის) 

კარსტულ მღვიმეში ჩაშვებულ იქნა 5 კგ ფლუორესცეინი, რომელმაც „დეიძახის ვოლუზებში“ ჰპოვა 

გამოსავალი. კარსტული არეალების გავრცელების მასშტაბების დასადგენად და დასაზუსტებლად 

განხორციელდა აერო-ფოტო გადაღებები და ფოტოგრამმეტრიული აგეგმვა, რისთვისაც გამოყენებულ იქნა 

თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატი - დრონი - Phantom 4. ველზე მუშაობის პროცესში კირქვული 

ქანების მინერალოგიური შედგენილობის დასადგენად კირქვული არეალებიდან მოხდა სხვადასხვა ნიმუშის 

აღება. რამოდენიმე კარსტულ წყაროზე აღებულ იქნა სინჯები და ჩატარდა მათი ქიმიური ანალიზი. მიგარიის 

მასივის გეოლოგიური აგებულების ზოგადი მიმოხილვიდან ჩანს, რომ კარსტვად ქანებს მნიშვნელოვანი 

ფართობი (75 კმ2) და სიღრმითი გავრცელება აქვთ. მათგან ქვედა ცარცული, კერძოდ ბარემული ურგონული 

ფაციესის კარბონატული ნალექები შედარებით ფართო გავრცელებით და მნიშვნელოვანი სიმძლავრეებით  
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(600-1600 მ) გამოირჩევიან. ამასთან მისი წყებები სქელშრეებრივია, მკვრივია, უხეშმარცვლოვანია და 

გამოირჩევა თიხის მცირე შემცველობით, რაც დაკარსტვისათვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. სწორედ ამ 

ქანებთანაა დაკავშირებული მიგარიის მასივის მიწისქვეშა და ზედაპირული კარსტული ფორმების უმეტესი 

ნაწილი. რაიონის უფსკრულთა უმეტესობა ამ ქანების ღრმა ფენებშია განვითარებული. კარგადაა 

განვითარებული კარსტული პროცესები-ტურონულ, კონიაკ-სანტონ-კამპანურ, მაასტრიხტ-დანიურ და 

პალეოცენ-ეოცენურ კარბონატულ ქანებშიც. რაც შეეხება აპტურ და ალბ-სენომანულ ნალექებს, სადაც 

უხსნადი ნარჩენების შემცველობა დიდია და ამასთან დიდი რაოდენობით თიხებით და მერგელოვანი 

თიხებითაა წარმოდგენილი, აქ დაკარსტვის პროცესები შეჩერებული ან ძალზე შესუსტებულია. სამაგიეროდ 

წყალმდგრადობის (ან სუსტი გამტარობის) გამო ხშირად მათი გამოსასვლელების უბნებთან ადგილი აქვს 

კარსტული წყაროების გამოდინებას. პროექტი გარდამავალია, პირველი ეტაპი სრულდება 2020 წლის მარტში 

და შესაბამისად წარმოდგენილი იქნება კვლევის ვრცელი ანგარიში. 

2.  პროექტის გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, ველზე მუშაობის პროცესში განხორციელდა კარსტული 

პროცესების შესწავლა, შეფასება და ანალიზი. კარსტულ მღვიმეებში განხორციელდა სპელეოლოგიური და 

გეომორფოლოგიური დაკვირვებები. ჩვენი კვლევის ფარგლებში პირველად ჩატარდა კარსტული არეალების 

აერო-ფოტო გადაღებები და ფოტოგრამმეტრიული აგეგმვა, რაც მნიშვნელოვანია კარსტული არეალების 

გავრცელების მასშტაბების დასადგენად. აღნიშნული სამუშაოებისათვის გამოყენებული იყო თანამედროვე 

უპილოტო საფრენი აპარატი - დრონი - Phantom 4.  მოხდა კარსტული არეალების იდენტიფიცირება. ველზე 

მუშაობის პროცესში კირქვული არეალებიდან მოხდა სხვადასხვა ნიმუშის აღება მინერალოგიური 

შედგენილობის დასადგენად. კარსტული პროცესების განვითარების მხრივ რაჭის კირქვული მასივი 

კლასიკური კარსტული რეგიონია მთელს კავკასიაში. აქ კარსტული პროცესები წარმოდგენილია როგორც 

მასივის თხემურ მოვაკებებზე ასევე ჩრდილო ფერდობზე. სამხრეთ დაქანებულ ფერდობზე კარსტული 

პროცესები შედარებით ნაკლებადაა განვითარებული. ლითოლოგიური ფაქტორის გავლენა საკვლევი 

ტერიტორიის კარსტწარმოქმნაში მკვეთრადაა ასახული. გეოლოგიური თვალსაზრისით მის აგებულებაში 

მონაწილეობას იღებენ ძირითადად მნიშვნელოვანი სიმძლავრის ცარცული და ნაწილობრივ პალეოგენური 

ნალექები, თუმცა კარსტვადი ქანები ძირითადად წარმოდგენილია ზედა და ქვედა ცარცული კირქვებით, 

რომელთა სიმძლავრე საშუალოდ 700-800 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო გარკვეულ მონაკვეთებზე მათი 

სიმძლავრე 2000 მ-ს აჭარბებს. აღნიშნული ტერიტორია ტექტონიკურად კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის 

ნაოჭა სისტემასა და საქართველოს ბელტს შორის გარდამავალ ზონაშია მოქცეული და ტექტონიკურად რაჭა-

ლეჩხუმის სინკლინის სამხრეთ ფრთას მიეკუთვნება. რაჭის კარსტული რელიეფის სპელეოლოგიურმა 

შესწავლამ საშუალება მოგვცა ვიფიქროთ, რომ კარსტული პროცესების (ძირთადად მღვიმეების) განვითარება 

მჭიდროდაა დაკავშირებული ზოგადად რაჭის კირქვული მასივის ფორმირებასთან. კარსტული რელიეფის 

ჩამოყალიბება საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური განვითარების ფონზე მიმდინარეობდა (მასივის 

თანამედროვე რელიეფი ხანგძლივი გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური განვითარების პროდუქტია და 

მის ჩამოყალიბებაში ტექტონიკურ მოძრაობებთან ერთად დიდი როლი ითამაშა კარსტულმა პროცესებმა) და 

ამიტომ კარსტული მღვიმეების ევოლუციის ზოგიერთი საკითხი მათი განვითარების სიძველეში უნდა 

ვეძებოთ. საქართველოს კირქვული მასივების ზედაპირებზე, რომლებიც ამჟამად თითქმის მთლიანად 

მოკლებულია მუდმივი წყლების ნაკადებს, კარგად იყო განვითარებული ჰიდროქსელის ზედაპირული 

კომპონენტები, რომელთა ნაშთებს წარმოადგენენ მკვდარი ანუ პალეოხეობები (ორთაბალაგანი, გელგელუკი 

და სხვა). როგორც ჩანს, რაჭის კირქვული მასივის სხვადასხვა მონაკვეთზე მსგავსი პალეოხეობების კვალი 

ნაწილობრივ წაშლილია კარსტული პროცესების ზეგავლენით, თუმცა ჩვენს მიერ მურადის კარსტულ 

მღვიმეში მიკვლეული პალეომდინარის ალუვიონი ამის უტყუარი დასტურია. ალუვიონი მოწმობს, რომ 

პალეომდინარე კარსტული რელიეფის ზედაპირზე აქტიურ ზემოქმედებას ახდენდა და სხვადასხვა სიდიდის 

ზედაპირულ კარსტულ ფორმებს აჩენდა, რომლის საშუალებით პალეომდინარემ (მცირე ზედაპირულ 

ნაკადებთან ერთად) გამოიმუშავა პროფილი და  გადაადგილდა სიღრმეში, უფრო დაბალ ჰორიზონტებზე. 

საკვლევ ტერიტორიაზე, კარსტული სიცარიელეების და მით უფრო წყალმშთანთქავი აპარატის ჩასახვა 

როგორც ჩანს, გამყინვარებამდელ პერიოდში (პლეისტოცენამდე) უნდა მომხდარიყო, რადგანაც 

თანამედროვე რელიეფის პირობებში აქ არსებული სიცარიელეები და მათი მიმდებარე დაკარსტული 

ზედაპირები ვერ იღებენ სათანადო რაოდენობის წყალს მათი ფორმირებისათვის. ამას ხელს უწყობს ის 

გარემოებაც, რომ ამჟამად კირქვული მასივი დაცხრილულია სხვადასხვა ზომის ზედაპირული კარსტული 

ფორმებით და არ ხდება კარსტული ნაკადების (მცირე გამონაკლისის გარდა) ფორმირება ზედაპირზე. ამის 

კარგი მაგალითია მურადის მღვიმე, სადაც დროებითი ნაკადები (წლის ყველა სეზონში იქნა ჩატარებული 

დაკვირვება) არ დაფიქსირებულა. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ საკვლევი ტერიტორიის კირქვულმა 

რელიეფმა პლეისტოცენურ გამყინვარებამდე წყალმშთანთქავი აპარატის (კარები, პონორები, ჭები, შახტები 

და ა. შ.) ჩასახვასთან ერთად, განიცადა ღრმა ეროზიული დანაწევრება, რასაც მოჰყვა წყლების სიღრმისკენ 
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გადანაცვლება. საკვლევ ტერიტორიაზე ჩატარებული საველე-კვლევების და არსებული მასალების 

საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მღვიმეები ძირითადად იმყოფებიან ნაკადოვან-ტალანურ (აღნიშნულ 

სტადიაში მღვიმეებში ხდება ნაკადების გადინება და გარკვეულწილად მიმდინარეობს კალციტური 

ფორმების წარმოქმნა) და მშრალ-ტალანურ (აღნიშნულ სტადიაში მღვიმეები მოკლებულნი არიან მუდმივ 

ნაკადებს და ხდება მღვიმეების გამოშრობა) სტადიებში. ამასთან, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე 

მიწისქვეშა კარსტული რელიეფის ფორმები განვითარებულია კოროზიული, ეროზიული და გრავიტაციული 

პროცესების ზემოქ¬მედებით.  
 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 
კავკასიონის მყინვარების 

მონიტორინგის ქსელი 
2017-2019 ლევან ტიელიძე - ხელმძღვანელი 

პროექტის ფარგლებში საველე და კამერალური კვლევები ჩატარდა ცენტრალური კავკასიონის მყინვარბზე 

(მდინარეების რიონის და ენგურის აუზები). კვლევის პროცესში მოხდა გეომორფოლოგიურად 

მნიშვნელოვანი ობიექტის და  პროცესების ლოკალიზაცია, შეფასება, ანალიზი და ფოტოგრაფირება. შეიქმნა 

გეოინფორმაციული მოდელები. კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა როგორც ტრადიციული 

გეომორფოლოგიური ასევე სხვადასხვა თანამედროვე მეთოდები, როგორიცაა დისტანციური ზონდირება. 

თანამედროვე კოსმოსურ სურათებთან ერთად გამოყენებული იქნა სხვადასხვა წლების DEM (Digital Elevation 

Model) მოდელები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა დიდი მყინვარების გლაციო-

გეომორფოლოგიურ შესწავლაზე. შეიქმნნა სამ განზომილებიანი ანიმაციური რუკები. გარდა საველე და 

კამერალური კვლევებისა, პროექტის მეოთხე პერიოდში სამეცნიერო მოხსენება გაკეთდა მსოფლიო 

მყინვარების მონიტორინგის ცენტრის გენერალურ ასამბლეაზე ყაზახეთში, ქალაქ ალმათაში. მეორე 

სამეცნიერო მოხსენება გაკეთდა კავკასიის მთის ფორუმზე თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში. კვლევის 

შედეგად მომზადდა ინგლისურენოვანი სამეცნირო პუბლიკაცია რომელიც მომავალ წელს გამოქვეყნდება 

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში. 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  წიქარიშვილი კ, ლეჟავა 

ზ, ასანიძე ლ. 

კარსტულ-

სპელეოლოგიური 

ტერმინების 

განმარტებითი ლექსიკონი 

ISBN 978-9941-13-799-0 

 

 

თსუ-ს გამომცემლობა 

 

 

244 გვ. 

ნაშრომი კარსტულ-სპელეოლოგიური ლექსიკონის ქართულ ენაზე გამოცემის პირველი მცდელობაა. იგი 

მოიცავს დაახლოებით 1625 ტერმინსა და გამოთქმას. თან ერთვის ყველა ქართული ტერმინის  შესატყვისი 

სრული ინგლისურ-რუსული და არასრული ფრანგულ-გერმანული თარგმანი. ლექსიკონის შედგენისას 

ვისარგებლეთ  წინამორბედი ქართველი (მარუაშვილი, 1973; ტატაშიძე და სხვ., 1996; ლიფონავა, 2002; 

უკლება და სხვ., 2014; კვირკველია და სხვ., 2005) და უცხოელი მკვლევარების მიერ გამოცემულ 

გეომორფოლოგიური და ზოგადგეოგრაფიული ტერმინების განმარტებითი და ენციკლოპედიური ხასიათის 
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ნაშრომებში (Геологический словарь, 1955, 1977; Немецко-русский геологический словарь,1977; Словарь 

общегеографических терминов,1975; Терминология карста. М. Наука, 1991, 259 с. Терминологияна карста и 

спелеологията в България, 1977; Glossary of geology and related sciences, Washington, 1957; The Encyclopedia of 

geomorphology, New York, 1968; Speiaologisches Fachworterbuch,Wien, 1965)  მოყვანილი ტერმინებით და 

სამეცნიერო წრეებში ფართოდ აღიარებული სპეციალური ლიტერატურით.  ჩვენ შევეცადეთ ერთი და იგივე 

ტერმინზე დღემდე არსებული სხვადასხვა მკვლევარის მიერ გამოთქმული აზრი და შეხედულება 

(მიუხედავად მათი განსხვავებული განმარტებისა),  თანაბრად და უცვლელად მიგვეწოდებინა 

მკითხველისათვის. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული განმარტებები ნაშრომში წინამდებარე მონოგრაფიის 

ავტორთა გვარების მითითების გარეშეა წარმოდგენილი. ჩვენის აზრით, საქართველოს კარსტის 

პირობებისათვის უფრო მართებულად და მისაღებად მიგვაჩნია წინამორბედ ქართველ (მარუაშვილი ლ., 

ტინტილოზოვი/ტატაშიძე ზ., ყიფიანი შ., კიკნაძე თ., ლიფონავა კ., კვირკველია ბ., წერეთელი ე., უკლება დ.,  

ხარაძე კ., გიგინეიშვილი გ.  და სხვ.), უცხოელ (Martel E.A., Corbel J., Hill C.A.,, Ford D.,  Cams I.,  Davies С. W., 

Щукин И.С., Максимович Г.А., Гвоздецкий Н.А., Дублянский В.Н.,) და მონოგრაფიის  ავტორთა  მიერ 

შემოთავაზებული განმარტებები, რაც მკითხველმა უნდა გაითვალისწინოს. მასალა მარტივი ანბანური 

წყობითაა დალაგებული. სალექსიკონო ერთეულად, ძირითადი ტერმინების გარდა, შემოტანილია 

ტერმინოლოგიური გამოთქმები პირდაპირი ანუ ჩვეულებრივი წესით, რაც მკითხველს შესაძლებლობას 

აძლევს მარტივად მოძებნოს ლექსიკონში მისთვის სასურველი გამოთქმა. მაგ., 1) „გოლიათური ქვაბები“  და  

„ბუმბერაზთა ქვაბები“; 2) „ვერტიკალური მღვიმე“  და „კარსტული უფსკრული“ და სხვ. ლექსიკონში 

ყურადღებას იქცევს სინონიმების სიუხვეც, რომელიც ზოგიერთი ტერმინის განმარტების ბოლოშია 

მითითებული. როდესაც სინონიმში ტერმინის რომელიმე შესატყვისი რამდენჯერმე მეორდება, ეს სიტყვა 

შემოკლებითაა დაწერილი. მაგ., 1) კარები ზღვიური:  სინ.: კ. აბრაზიული, კ.  ზვირთცემის, კ. რიფული;  2) 

ვადოზური ზონა:  სინ.: აერაციის ზ., ვერტიკალური ცირკულაციის ზ., აქტიური წყალცვლის ზ.  და მრავალი 

სხვ. სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული დარგობრივი ლექსიკონებისაგან განსხვავებით, „კარსტულ-

სპელეოლოგიური ტერმინების ლექსიკონი“ უნივერსალური ხასიათის ნაშრომია, რომელშიც ანბანზეა 

დალაგებული თანამედროვე კარსტოლოგიურ მეცნიერებაში გამოყენებული დაახლოებით 1625 ტერმინისა 

და ცნების განმარტება. სპელეოლოგიური მეცნიერების ზოგიერთი ტერმინის შინაარსი ილუსტრირებულია 

გრაფიკული მასალითა და ავტორთა მიერ გადაღებული ფოტოსურათებით. ლექსიკონი განკუთვნილია 

კარსტოლოგია-სპელეოლოგიის,გეომორფოლოგიის, ფიზიკური გეოგრაფიის, ზოგადი გეოლოგიის და 

მონათესავე დარგთა სპეციალისტებისათვის, აგრეთვე დამხმარე სახელმძღვანელოდ უმაღლესი 

სასწავლებლების გეოგრაფიული სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს 

გარემოს დაცვის საქმეში მომუშავე სპეციალისტებს, სპელეოტურიზმით, სპელეოლოგიური მეცნიერებით 

და, საერთოდ,  მიწისქვეშა სამყაროს გაცნობით დაინტერესებულ მკითხველს. ლექსიკონი შეიძლება იქცეს 

სამაგიდო წიგნად სპეციალისტების ფართო წრისათვის. 

 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  Zaza Lezhava,  

Lasha Asanidze,  

Kukuri Tsikarishvili, 

Nino Chikhradze, 

Giorgi Chartolani, 

Ani Sherozia. 

 

International Conference: 

Actual Problems of 

Landscape Sciences: 

Environment, Society, 

Politics 

ISBN 978-9941-13-868-3 

•  Tbilisi, Georgia 

 

 

 

6 

2 George Lominadze,  

Irakli Papasvili 

International Conference: 

Actual Problems of 

Landscape Sciences: 

Environment, Society, 

Politics 

•  Tbilisi, Georgia 

•  
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ISBN 978-9941-13-868-3 

3 M. Gongadze,                                                                                    

G. Lominadze                      

Actual Problems of 

Geography 978-9941-13-

885-0 

• TSU,  Tbilisi,  2019 3 

1. ზემო იმერეთის პლატოზე, ჩვენ მიერ წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებული 

ფაქტიური მასალა, კერძოდ, კარსტული მღვიმეების მორფოლოგიური ანალიზი, ჰიდროლოგიურ-

ჰიდროგეოლოგიური კვლევები, მიწისქვეშა წყლების ტრასირების (ინდიკატორული ცდები) შედეგები, 

ჭაბურღილების მონაცემები და სხვ. საშუალებას გვაძლევს ვამტკიცოთ, რომ მღვიმეების ევოლუციაში აისახა 

ფრეატული, ვადოზური და მშრალი ეპოქების გავლენა.  კარსტული მღვიმეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა 

გაიარა განვითარების ფრეატული სტადია, თუმცა დღეისათვის წნევიანი ნაკადების მოქმედების კვლები 

უმეტეს შემთხვევაში წაშლილია ვადოზური წყლების და სხვა პროცესების (კოროზია, ნგრევა, ნაღვენთების 

განვითარება და სხვ.) ზემოქმედებით. ამასთან დგინდება, რომ მღვიმეთა ევოლუცია თვით ერთსა და იმავე 

კარსტული მასივის ფარგლებშიც კი არ მიმდინარეობს ერთნაირად, რაც დაკავშირებულია ტექტონიკური 

მოძრაობების ან სხვა პირობების გავლენით მღვიმის განვითარების ნორმალური მსვლელობის 

დარღვევასთან. განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ფრეატული რეჟიმი კარგად არის გამოხატული 

ღრუდოს მიწისქვეშა აუზში, ხოლო მაღალ ჰიფსომეტრიულ დონეებზე განლაგებულ ციკლგავლილ 

მღვიმეებში კარგად არის შემონახული როგორც ვადოზური, ისე მშრალი ეპოქების ნაშთები. მღვიმის 

განვითარების შემდგომ ეტაპზე აქტიურ როლს თამაშობს პერიოდული ნაკადები, რაც, თავის მხრივ, 

ნალექდაგროვების ციკლურ ხასიათში აისახა. 

2. საქართველოს საზღვაო-სატრანსპორტო სისტემის მომავალი განვითარება, რომლის აუცილებლობა ეჭვს 

არ იწვევს, კოლხეთის საზღვაო სანაპიროს სანავსადგურო პოტენციალზე მნიშვნელოვამწილად არის 

დამოკიდებული. მათ შორის აღსანიშნავია მდ.ენგურის შესართავისპირა რაიონი, რომელიც იქვე არსებულ 

ენგურის წყალქვეშა დიდი სიღრმეების გამო საპორტო მშენებლობისთვის ხელსაყრელი ბუნებრივი 

პირობებით გამოირჩევა და ერთერთი საუკეთესოა მთელ სანაპიროზე სამომავლოდ  აქნავსადგურის 

დასაპროექტებლად. 

3. სტატიაში განხილულია რაჭის კირქვული ქედის ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტის კვლევის 

სამომავლო პერსპექტივები, რელიეფის თავისებურებანი, მისი კვლევის ძირითადი მიმართულებები და 

მეთოდიკა. ქედის რელიეფის წარმოქმნა უმთავრესად გეოლოგიურ-ტექტონიკურმა და ლითოლოგიურმა 

აგებულებამ განაპირობა, რასაც თან ერთვოდა ეგზოგენური ფაქტორების ზეგავლენა. შედეგი გამოიხატა 

საშუალო და მაღალმთიანი რელიეფის, ხშირი ეროზიული ქსელისა და მრავალგვარი კარსტული ფორმების 

განვითარებით. მდინარეთა ქსელი გარკვეულწილად მისადაგებულია ტექტონიკურ რღვევებთან, ხოლო 

ურგონულმა კირქვებმა, დოლომიტებმა და სხვა წყლისადმი დამყოლმა ქანებმა ღრმა, ციცაბო კალთებიანი 

ხეობების წარმოქმნა განაპირობა. აქ ეროზიულ მოქმედებას უმთავრესად მდ. კრიხულა, ხოტეურა, შარაულა 

და მათი მრავალრიცხოვანი შენაკადები აწარმოებენ. ამავე მიზეზით, ხიხამთის კირქვულ მასივზე, შაორის 

ქვაბულში, ნაქერალას ქედზე, ინტენსიურად ვითარდება კარსტული პროცესები, რომლებიც ვლინდება 

როგორც მიწისზედა, ასევე მიწისქვეშა ფორმებით. მდინარეთა ხეობებში კარსტული პონორებისა და 

ვოკლუზების სიმრავლე მეტყველებს წყლის მიერ კირქვებში გამომუშავებული სიღრუეების - გვირაბების, 

ხვრელების, მღვიმეების განტოტვილი ქსელის განვითარებაზე. რაჭის ქედზე არსებული მრავალრიცხოვანი 

ზედაპირული კარსტული ფორმების (პოლიეები  და მათში წარმოქმნილი ძაბრები, ჭები, ნაპრალები) 

საშუალებით ქედის სქელშრეებრივ კირქვებში დიდი რაოდენობით ზედაპირული - წვიმის, ნადნობი 

თოვლის, მცირე ღელეებისა და ნაკადულების წყლები იჟონება, რასაც მოსდევს ინტენსიური კარსტული 

დენუდაცია და შედეგად მიწისქვეშა სიცარიელეების გამომუშავება. ყველა  ამ მონაცემების 

გათვალისწინებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ რაჭის ქედის კირქვულ-კარსტული მასივი ძალზე რთულ და 

განტოტვილ მიწისქვეშა სიღრუეთა სისტემას შეიცავს, რომელიც ხანგრძლივ კომპლექსურ - 

გეომორფოლოგიურ, გეოლოგიურ, ჰიდროგეოლოგიურ და გეოფიზიკურ შესწავლას მოითხოვს.      ზღვის 

სანაპირო ზონაში პორტებისათვის ადგილის შერჩევა  და შემდგომ მათი დაპროექტება და მშენებლობა მეტად 

საპასუხისმგებლო ამოცანაა, სადაც შეცდომის დაშვება გამორიცხული უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

უკვე აშენებული საპორტო ნაგებობების გადაკეთება ან შეუძლებელი ან მეტად ძვირადღირებული იქნება. ამ 

შემთხვევაში მოსალოდნელია შეუქცევადი პროცესები, რაც შეიძლება გამოიხატოს ზღვისპირა 

ლანდშაფტების და მთლიანად გარემოს კატასტროფულ ცვლილებებში. ეს, განსაკუთრებით  აკუმულაციური 

ტიპის ნაპირებს ეხება, სადაც პლაჟური ნატანის მიგრაციები ზღვის შტორმული მოვლენების დროს, საკმაოდ 

დიდ მოცულობებს  აღწევენ. აქედან გამომდინარე, ანაკლიაში მომავალი პორტის მაღალ დონეზე 

დაპროექტებისა და მისი გამართულად ფუნქციონირებისთვის საჭიროა დამატებითი კვლევები და პორტის 

პროექტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა. 
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1. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების განვითარებას საქართველოში ხელს უწყობენ სეისმური, 

გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური, კლიმატური, ჰიდროლოგიური და ანთროპოგენური 

ფაქტორები. ეს მოვლენები ვითარდება თითქმის მთელ ქვეყანაში და ბუნებისა და ადამიანის 

საცხოვრისის დაზიანება-განადგურებას იწვევს. სტატიაში წარმოდგენილია კახეთის რეგიონის 

გეოეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების პერსპექტივა ღვარცოფსაშიში მდინარეებიდან 

ჭარბი მდინარეული ნატანის ამოღებისა და მისი, როგორც  ინერტული მასალის, სამშენებლო 

ინდუსტრიაში და შავი ზღვის პლიაჟების გასამაგრებლად გამოყენების გზით. შესწავლილია 

ალაზანისა და იორის ეროზიულ-ღვარცოფული შენაკადების ხეობები, სადაც დაგროვილია 

ალუვიურ-პროლუვიური ნატანის დიდი რაოდენობა, განსაზღვრულია ამ მდინარეთა ხეობების ის 

უბნები, სადაც ამ მასალის ყველაზე დიდი დაგროვებებია, და რომლებიც შესაბამისი 

მეტეოროლოგიური პირობების წარმოქმნისას, მუდმივ საფრთხეს უქმნიან კახეთის დასახლებულ 

პუნქტებსა და  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 

შესაძლებელია ამ მდინარეთა კალაპოტებიდან განსაზღვრული რაოდენობის მყარი მასალის 

ამოღებით შევამციროთ ან აღმოვფხვრათ კატასტროფული ღვარცოფული ნაკადების წარმოქმნისა 

და დიდი მატერიალური ზარალის საფრთხე, ამავე დროს გამოვიყენოთ ეს ნატანი, როგორც 

ძვირფასი სამშენებლო მასალა და შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს პლიაჟებისთვის 

დეფიციტური ინერტული მასალით მომარაგების წყარო. ამას გარდა, შესაძლებელი გახდება 

ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული მრავალრიცხოვანი ინერტული მასალების მომპოვებელი 

კარიერების შემცირება, რომლებიც აუნაზღაურებელ ზარალს აყენებენ ჩვენს ისედაც მცირემიწიან 

ქვეყანას და მის უნიკალურ ბუნებას. 

2. კვლევა აანალიზებს დევდორაკის მყინვარწვერის პულსაციური და კატასტროფული ტიპის 

მოვლენებს 1776 წლიდან, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში იწვევდა ადამიანთა მსხვერპლს, 

დასახლებული პუნქტების და საქართველოს სამხედრო გზის დაზიანებას. კვლევის თანახმად, 

მინიმუმ ექვსი ყინულის და კლდოვან-ყინულოვანი ზვავის წარმოქმნა მოხდა დევდორაკის 

მყინვარზე 1776–1876 წლებში, მათ შორის ყველაზე დიდი 1776 წლის 18 ივნისს და 1832 წლის 13 

აგვისტოს. პირველმა შემთხვევამ სამი დღის განმავლობაში შეაგუბა მდინარე თერგი და შემდეგ 

კატასტროფულად გაირღვა; ხოლო მეორე ზვავი რომელიც თერგის ხეობაში დაილექა დაახლოებით 

100 მ სიმაღლის და 2 კმ სიგანის იყო და მისი გარღვევა დაახლოებით 8 საათის შემდეგ დაიწყო. 

ბოლო მასშტაბური კატასტროფა (კლდოვან-ყინულოვანი ზვავი) დევდორაკის მყინვარზე 2014 

წლის 17 მაისს მოხდა რომელმაც ცხრა ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მნიშვნელოვნად დააზიანა 

ტრანსკავკასიური გაზსადენი, დარიალის ჰიდროელექტროსადგური და საქართველოს სამხედრო 

გზა. აერო და სატელიტური სურათების გამოყენებით - Landsat, ASTER, SENTINEL და 30 მ 

გარჩევადობის გლობალური ციფრული სამ განზომილებიანი მოდელის (ASTER GDEM; 17 

ნოემბერი 2011) გამოყენებით ჩვენ მოვახდინეთ ამ მოვლენის რეკონსტრუქცია. დეტალური საველე 

და კამერალური კვლევის საფუძველზე შევადგინეთ საკვლევი რეგიონის ახალი გეოლოგიური და 

ტექტონიკური რუკები. ბოლო სტიქიის  შემდეგ ჩვენ დავაფიქსირეთ დევდორაკის მყინვარის ენის 

პულსაცია დაახლოებით 180 მეტრით (2014-2015 წწ პერიოდში). აღვნიშნავთ, რომ მყინვარის ამ 

ნაწილზე მუდმივად უნდა ხდებოდეს მონიტორინგი, რადგან მომავალში შესაძლებელია ნაშალი 

მასალის აქტივობის გაზრდა. დევდორაკის მყინვარზე მომხდარი კატასტროფების ძირითად 

მასტიმულირებელ ფაქტორებად ჩვენ გამოვყავით შემდეგი:  ა) ტექტონიკურ და სეისმური, ბ) 

მუდმივი მზრალობა, გ) ვულკანური და დ) მორფოლოგიური. ასევე აღვნიშნავთ, რომ 2014 წლის 

სტიქიური მოვლენა არ უნდა იყოს კლასიფიცირებული როგორც მყინვარის ენის პულსაციის 

შედეგად გამოწვეული, თუმცა პულსაციური მოძრაობა მომავალში არ არის გამორიცხული. 

ყაზბეგი-ჯიმარას მასივი უნდა ჩაითვალოს ბუნებრივ ლაბორატორიად, რომელიც მომავალში 

საშუალებას მოგვცემს კიდევ უფრო დეტალურად გამოვიკვლიოთ მსგავსი სახის ყინულის ზვავები 

და მყინვარული ღვარცოფები. პუბლიკაციის ბოლოს მოცემულია რეკომენდაცია, რომლის 

მიხედვითაც: ა) მსგავსი კატასტროფული შედეგების თავიდან ასაცილებლად რეკომენდებულია 
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თერგის ხეობაში აღმოსავლეთ (მარჯვენა) ფერდობზე სატრანსპორტო გვირაბის მშენებლობა; ბ) 

ასევე რეკომენდებულია რომ არ გაგრძელდეს დარიალის ჰესის მშენებლობა, რადგან მსგავსი ტიპის 

კატასტროფები მომავალშიც არ არის გამორიცხული. 

3. საქართველოს ბუნებრივ სიმდიდრეთა შორის პირველი ადგილი ჰიდრო ენერგორესურსებს 

უკავია. საქართველოს ტერიტორიაზე 26 060 მდინარეა, რომელთა საერთო სიგრძე დაახლოებით 60 

ათასი კმ-ია. მდინარეთა საერთო რაოდენობიდან ენერგეტიკული მნიშვნელობით გამოირჩევა 300-

მდე მდინარე, რომელთა წლიური ჯამური პოტენციური სიმძლავრე 15 ათასი მეგავატის 

ექვივალენტურია, ხოლო საშუალო წლიური ენერგია 50 მილიარდ კვტ. საათის ექვივალენტური. 

ჰიდრო ენერგორესურსები საქართველოს ტერიტორიაზე არათანაბრადაა გადანაწილებული. მათი 

72% დასავლეთ საქართველოზე მოდის, ხოლო აღმოსავლეთზე - მხოლოდ 28%. ენერგეტიკული 

მნიშვნელობით განსაკუთრებით მდინარეები ენგური, რიონი და მტკვარი გამოირჩევა, რომელთა 

აუზებში განლაგებულია არსებული ჰესების უმეტესობა. აქვე მოიაზრება პერსპექტიული ჰესების 

მნიშვნელოვანი ნაწილიც. ჰიდრო ელექტროენერგიის წარმოება საქართველოში 1887 წელს დაიწყო. 

პირველი ჰიდროელექტროსადგური 1898 წელს ამუშავდა (ბორჯომის ჰიდროელექტროსადგური). 

დასავლეთ საქართველოს კაშხლიანი წყალსაცავები მხოლოდ ენერგეტიკაში, 

ჰიდროელექტროსადგურებისთვის წყლის რესურსების დასაგროვებლადაა შექმნილი. ხოლო 

აღმოსავლეთში აქცენტი ირიგაციაზე და ინდუსტრიაზე იყო გაკეთებული. საბჭოთა პერიოდში, 

როცა ყველაზე მთავარი ჰიდროელექტრო ენერგიის გამომუშავება გახლდათ, საკმაოდ დიდი 

სიმძლავრის წყალსაცავებს აგებდნენ. ამის მაგალითია წალკის, ჟინვალის, სიონის  და სხვა 

წყალსაცავები. იმდროინდელი მთავრობა ამ ძეგლებს არაფრად აგდებდა (ეკლესიები, 

ციხესიმაგრეები, კოშკები და ა.შ.) და კულტურული მემკვიდრეობის ტერიტორიებს ტბორავდა. 

საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ნებისმიერი წყალსაცავი გარკვეული პერიოდის, საშუალო 150-180 

წლის შემდეგ თავის ფუნქციას კარგავს გამომდინარე იქედან, რომ ამ ადგილებში დიდი 

რაოდენობით ნაშალი მასალა გროვდება. დღეს, საქართველოში ჰიდროელექტრო სადგურების, 

მცირე ჰესების მშენებლობის ბუმია. ამაში ჩართულია, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო 

სტრუქტურები. ელექტროსისტემების, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია ახალი სადგურების 

მშენებლობა აუცილებელია და ქვეყნის მთავარი გამოწვევაცაა,  რაც მსხვილი ინვესტიციების 

მოზიდვის გარეშე შეუძლებელია. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან კულტურული 

მემკვიდრეობის აღქმა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ინდუსტრიული მემკვიდრეობა კულტურული 

მემკვიდრეობის შედარებით ახალი მიმართულებაა. აღსანიშნავია, რომ ამიერკავკასიაში უდიდესი 

ჰიდროელექტროსადგური ენგურჰესი საქართველოში მდებარეობს. მის თაღოვან კაშხალს 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა.  "ენგურჰესი" ქვეყნის პირველი 

ინდუსტრიული ძეგლი იქნება, სადაც სამუზეუმო-საინფორმაციო სივრცე მოეწყობა. ის 

საქართველოს ენერგოსისტემის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტია. მსგავსი 

მასშტაბების არა, მაგრამ ძალზე დიდი პოტენციალის მქონეა ჟინვალჰესიც, რომელიც სამომავლოდ 

შესაძლოა ასევე გადაიქცეს ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ძეგლად. 

4. მყინვარების მასის ცვლილება არის კლმატის ცვლილების მნიშვნელოვანი ინდიკატორი. 1960 

წლიდან მყინვარებმა დაკარგეს 9,000 გიგატონაზე მეტი ყინული მთელ მსოფლიოში. დროის ამ 

მონაკვეთში დნობის ასეთი მაჩვენებელი უპრეცედენტოა. დნობის შედეგად მსოფლიო ოკეანის 

დონემ თითქმის 3 სანტიმეტრით აიწია. მყინვარების დამკვირვებელთა მსოფლიო ქსელის 

სახელით, ჩვენ ვურჩევთ გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეებს, ხელი 

შეუწყონ მყინვარებზე მონიტორინგს. 

5. ნაშრომში განხილულია ადრე უცნობი დენუდაციურ-ტექტონიკური რელიეფის წრიული 

ფორმები - დიამეტრით 1.5-2 კმ, ჩვენს მიერ განსაზღვრული კარსტულ კალდერებად. აღნიშნული 

ფორმები წარმოდგენილია დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ზემო იმერეთის პლატოზე, 

საქართველოს ბელტის კარბონატულ-ტერიგენულ საფარზე. ნაშრომში შემოთავაზებულია მათი 

წარმოშობის ენდოგენურ-ეგზოგენური მექანიზმი და წარმოშობის პირობები. ცარცამდელი 

სუბსტრატის საფარზე კერული სტრუქტურის შტამპური ზემოქმედების შედეგად ირღვევა 

სუბსტრატის საფარის მთლიანობა, მის ლოკალურ მოცულობაში, რის გამოც იქმნება შერჩევითი 

დენუდაციის, დესტრუქციული პროცესების გააქტიურებისა და წრიული ფორმის ინვერსიული 

დეპრესიების წარმოშობის ხელსაყრელი პირობები. კვლევის პროცესში განხორციელდა 

ტერიტორიის საველე გეომორფოლოგიური და კარსტულ–სპელეოლოგიური მსხვილმასშტაბიანი 

აგეგმვა. ზემო იმერეთის პლატოზე ტექტონიკურ-სტრუქტურული სიტუაციის გაღრმავებული 

შესწავლის მიზნით აგრეთვე მოვახდინეთ აეროფოტოსურათების სტრუქტურული დეშიფრირება, 
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რამაც საშუალება მოგვცა შეგვედგინა რღვევითი დისლოკაციების დეტალური სქემა და 

დაგვეზუსტებინა კარსტული ფორმების გავრცელების კანონზომიერებანი. აეროფოტოსურათების 

სტრუქტურული დეშიფრირების შედეგად ზემო იმერეთის პლატოზე გამოიკვეთა ჯაჭვური 

განლაგების დღემდე უცნობი რელიეფის წრიული ფორმები. ზემოთაღნიშნული რელიეფის 

ფორმების გენეზისი და ევოლუცია მჭიდროდაა დაკავშირებული საკვლევი ტერიტორიის 

გეომორფოლოგიურ და გეოლოგიურ აგებულებასთან. 

6. ზემო იმერეთის პლატოზე ჩვენს მიერ ჩატარებული მრავალწლიანი საველე, ექსპერიმენტული და 

ლაბორატორიული (მიწისქვეშა წყლების ტრასირება, აეროფოტოსურათების სტრუქტურული 

დეშიფრირება, ჭაბურღილების და გეოლოგიური ჭრილების მონაცემების ანალიზი) კვლევების და 

არსებული ლიტერატურული წყაროების ანალიზის საფუზველზე აღდგენილ იქნა კარსტული 

რელიეფის განვითარების ისტორია. საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში გამოვლენილ იქნა: 

იურულ-ცარცული, ქვედა მესამეულის (პალეოცენ-ეოცენის) და მიოცენის (სარმატის) შემდგომი 

პერიოდის კარსტი და კარსტული ფორმები. მღვიმური სუბტერალური ნალექების 

ლითობიოსტრატიგრაფიულმა ანალიზმა საშუალება მოგვცა დაგვედგინა მღვიმის ასაკი. ზემო 

იმერეთის პლატოზე მაღალ ჰიფსომეტრიულ საფეხურებზე განლაგებულ მღვიმეებში 

სუბტერალური ნალექების სედიმენტაცია დაიწყო შუა-ზედა პლეისტოცენში და როგორც ჩანს ამ 

პერიოდისათვის აღნიშნულ ტერიტორიაზე მღვიმეების ჩამოყალიბება ძირითადად 

დამთავრებული იყო. 

7. ნაშრომში წარმოდგენილია ავტორთა მიერ წლების განმავლობაში ჩატარებული კარსტულ-

სპელეოლოგიური კვლევის შედეგები. სტატიაში განხილულია საქართველოს კარსტული და 

ფსევდოკარსტული რელიეფი. ლითოლოგიური ფაქტორის გათვალისწინებით გამოყოფილია 

კარსტული რელიეფის ორი ტიპი: 1-ნამდვილი კარსტი, რომელიც ძირითადად განვითარებულია 

კარბონატულ ქანებში და 2 - ფსევდოკარსტი, რომელიც ძირითადად განვითარებულია თიხებში, 

თიხებსა და ქვიშაქვებში და ვულკანურ ქანებში. ასევე მოხდა კარსტულ და ფსევდოკარსტულ 

რელიეფში 5 ქვეტიპის გამოყოფა. მთლიანობაში მათი საერთო ფართობი შეადგენს საქართველოს 

მთლიანი ტერიტორიის 17.9% (12,454 კმ2). აქედან კარსტულ პროცესებს უკავიათ საქართველოს 

მთლიანი ტერიტორიის 10.2% (7120 კმ2), ხოლო ფსევდოკარსტულ პროცესებს 7.7% (5334 კმ2). 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1  მ. გონგაძე, გ. ლომინაძე  რაჭის ქედის კარსტის შესწავლის 

პერსპექტივები 

5-6 ნოემბერი, თბილისი  

2 George Lominadze, Irakli 

Papashvili,George Kavlashvili 

Elemental processesat the Black Sea 

coast Supsa-Khobistskali Section 

12-14 დეკემბერი, თბილისი 

3 G.Lominadze, L. Tigishvili, George 

KavlaSvili, Nick Suknidze 

Potential territories in Georgia for 

creating cross-border geoparks 

Bazaleti, July 15-16 , 2019 

4 Lezhava Z., Asanidze L., 

Tsikarishvili K., Chikhradze N., 

Sherozia A., Chartolani G.). 

 

Karst Caves Origination in the 

Zemo Imereti (Chiatura) Struqtural  

Plateau, Georgia 

5-6 ნოემბერი, თბილისი 

5  

 

Zaza Lezhava 

On the Evolution of Karst Caves in 

the Conditions of Platform Karst 

(Zemo Imereti Plateau Case Study; 

Georgia). 

 

9-13 სექტემბერი, თბილისი 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1  М. Гонгадзе,  Г. Ломинадзе Перспектива многоцелевого 

использования избыточных 

речных  наносов Кахети  

Грозненский гос. университет, 

октябрь, 2019  

2 

Levan Tielidze 

Current state, progress, and 

challenges of glacier monitoring in 

Georgia 

 Almaty, Kazakhstan 10 – 14 

September 2019 

3 Levan Tielidze 

Lela Gadrani 

Change in glacier area and number 

in Georgia from repeat inventories 

30 October – 1 November 2019 

Ankara, Turkey 

4 ლელა გადრანი, მარიამ ციცაგი XXI International Conference on 

Industrial heritage 'Resilence, 

Innovation and Sustainability' 

2019 

Gijon (Spain) 

5  

Lasha Asanidze 

About Genesis of Karst Kaldera of 

Denudation-Tectonic Landform. 

Georgia, Caucasus. 

30 June-6 July, 2019. 

 Albena, Bulgaria 

6  

Lasha Asanidze 

Geomorphological   and   

Speleological   Study   of   Muradi   

Cave   in   the   Racha   Limestone   

Massif   (Country  

 of   Georgia) 

29-31 August, 2019. 

Ljubljana, Slovenia 

2-3. ორივე მოხსენება თემატიკიდან გამომდინარე მოიცავს ბოლო წლებში კავკასიონის მყინვარებზე 

ჩატარებული კვლევის ზოგად შედეგებს. მოხსენებებში მოცემულია კავკასიონის მყინვარების დინამიკა 

ბოლო ნახევარი საუკუნის პერიოდში. ცალკეული მდინარეთა აუზების, ქვეყნების და კავკასიონის 

მონაკვეთების მიხედვით განხილულია მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის პროცენტული და 

რაოდენობრივი ცვლილება 1960-1986-2014 წლებში. ცალკე გამოიკვეთა ის მდინარეთა აუზები სადაც 

მყინვარების ფართობისა და რაოდენობის შემცირების ყველაზე დიდი მაჩვენებლები ფიქსირდება და 

ახსნილია ამის მიზეზები. კვლევის პროცესში გამოყენებულია Corona, Landsat 5, Landsat 8 და ASTER-ის 

სატელიტური სურათები, ასევე ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელი (ASTER GDEM). პრეზენტაციებში 

ასევე განხილულია ის თანამედროვე გამოწვევები რომლებიც საქართველოში სამომავლო კვლევების 

განვითარებისთვის მნიშვნელოვან დაბრკოლებას წარმოადგენს. დასახულია მათი გადაჭრის სავარაუდო 

გზები. 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც. 

1. გასულ საანგარიშო პერიოდში კარსტულ-სპელეოლოგიურმა ჯგუფმა (კ. წიქარიშვილი, ზ. ლეჟავა, 

ლ. ასანიძე, გ. ჩართოლანი) თსუ მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის 

თანამშრომლებთან (ა. თარხან-მოურავი, დ. ოდილავაძე) ერთად საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თავდაცვის ძალების მოთხოვნის (ხელშეკრულება N581/08  02.05.2019) შესაბამისად 

„ზემო გორდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თურჩუს ქვაბულში ტაქტიკური/საწვრთნელი ველის 

მოწყობასთან დაკავშირებით“ ჩაატარა აღნიშნული ტერიტორიის რიგი საველე-სამეცნიერო 

კვლევები: შესწავლილ იქნა სასროლეთისა და მიმდებარე ტერიტორიის ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

და გეომორფოლოგიურ-გეოლოგიური პირობები,  კარსტულ-სპელეოლოგიური და 
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ჰიდროკლიმატური თავისებურებები. გეოფიზიკური კვლევის მეთოდების გამოყენებით შედგენილ 

იქნა გეორადიოლოკაციური და გეოელექტრული ჭრილები, რის საფუძველზეც დადგენილ იქნა 

სიღრმეში განლაგებული ქანების ნაპრალოვნება, სიღრუეები და მათი განლაგება, გაწყლოვანებული 

მონაკვეთების მდებარეობა. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუშავდა მხედველობაში 

მისაღები შენიშვნები, გასატარებელი პრაქტიკული ღონისძიებები, რეკომენდაციები, დასკვნები. 

მიღებული შედეგები გადაეცა დამკვეთ ორგანიზაციას (13  ივნისი, 2019). 

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიწვევით სპელეოჯგუფმა მიმდინარე წლის 3-6 აგვისტოს 

პერიოდში ჩაატარა პირველადი საველე-სამეცნიერო დაკვირვებები მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული ბუნების ძეგლების შესაძლო ათვისების თაობაზე. დროის მოკლე 

პერიოდში  დათვალიერებულ და დაზვერილ  იქნა მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებული 

რამდენიმე მღვიმე და კარსტული ხეობა. მიღებული შედეგები, სამეცნიერო დასკვნები და 

პრაქტიკული რეკომენდაციები გადაეგზავნა ქ. ზუგდიდის მერიას (14 აგვისტო, 2019). 

3. სპელეოლოგიური ჯგუფის ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელი გიორგი ჩართოლანი 

ჩართულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევით 2 პროექტში:  

ა) კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება (2018-2019); პროექტის ხელმძღვანელის (ნინო 

მთიულიშვილი) ასისტენტი; სამეცნიერო მიმართულება:  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, 

დედამიწისა და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი (საიდენტიფიკაციო 

კოდი: № scr/3/6/2018). 

ბ) ლანდშაფტური მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები: გარემო, საზოგადოება, პოლიტიკა 

(2018-2019); ძირითადი პერსონალი  - გიორგი ჩართოლანი, საორგანიზაციო კომიტეტის  წევრი. 

სამეცნიერო მიმართულება:  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, დედამიწისა და მათთან 

დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი (საიდენტიფიკაციო კოდი: № MG-ISE-18-370. 

4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში შემოდგომაზე გამართულ აგროფესტივალთან   დაკავშირებით 

ინსტიტუტის სპელეოლოგიურმა ჯგუფმა (კ. წიქარიშვილი, ზ. ლეჟავა) შეადგინა და გამოსაცემად 

მოამზადა (რაც დაიბეჭდა კიდეც) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სარეკლამო ბუკლეტი. 

5. კარსტულ-სპელეოლოგიური ჯგუფის წევრებს მჭიდრო სამეცნიერო კონტაქტები აქვთ ამერიკის, 

სლოვენიის, იტალიის, საფრანგეთის, პოლონეთის და ლიტვის სპელეოლოგიურ ორგანიზაციებთან. 

საანგარიშო პერიოდში, პოლონელ სპელეოლოგებთან ერთად, მნიშვნელოვანი ერთობლივი 

საერთაშორისო ექსპედიციები განხორციელდა მიგარიასა და რაჭის კირქვულ მასივებზე. 

გეოგრაფიის ინსტიტუტი საქართველოში აქტიურად თანამშრომლობს: გეოფიზიკის, სამთო 

მექანიკის და  გეოლოგიის ინსტიტუტებთან, თსუ ქიმიის კათედრასთან და სხვ.  

6. იუნესკოს მიერ დაწესებული მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით სპელეოლოგიური 

ჯგუფის წევრები (კ. წიქარიშვილი, ზ. ლეჟავა) სპელეოლოგიის დარგში მიღწეული სამეცნიერო 

წარმატებებისათვის დაჯილდოვდნენ  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო 

სიგელებით.  

  

7. 2019 წლიდან - ლ.ტიელიძე გახდა ანტარქტიკის კვლევითი ცენტრის, ვიქტორიას ველინგტონის 

უნივერსიტეტის (ახალი ზელანდია) დოქტორანტი.   https://www.wgtn.ac.nz/antarctic/about/grad-

students/levan-tielidze 

8. 2019 წლიდან - ლ.ტიელიძე გახდა კრიოსფერული მეცნიერებების საერთაშორისო ასოციაციის 

(International Association of Cryospheric Sciences) ნაციონალური კორესპონდენტი საქართველოში:  

https://cryosphericsciences.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-iacs_nationalCorrespondents.pdf 
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ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება 
თამაზ ყარალაშვილი-ხელმძღვანელი 

1. დალი მუმლაძე 

2. ნანა ბოლაშვილი 

3. კუკური თავართქილაძე  

4. ვახტანგ გელაძე 

5. მარიამ ციცაგი 

6. ნინო მაჭავარიანი  

7. აკაკი ნადარაია 

8. რევაზ სოლომონიძე 

9. ნანა გეთიაშვილი 

10. იამზე ზარნაძე  

11. ნიკა სუქნიძე   
 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

ატმოსფერული პროცესების 

უკიდურესი გადახრები 

რეჟიმული მდგომარეობიდან 

(ე.წ. სტიქიური მოვლენები), 

მათი გაჩენის წინა პერიოდში 

მიწისპირული ჰაერის 

მდგომარეობის 

კომპლექსური, 

ექსპერიმენტული შესწავლა 

და პროგნოზირების 

მეთოდების დამუშავება 
 

2019-2023  

თავართქილაძე კ. 

(ხელმძღვანელი), სუქნიძე ნ. 

(ტექნიკური ასისტენტი) 

2 

ქართულ-რუსულ-

ინგლისური სამენოვანი 

ჰიდროლოგიური ლექსიკონი 
2019-2021 

ნანა მაჭავარიანი - 

ქვემიმართულების 

კოორდინატორი; 

ნანა გეთაშვილი - ტექნიკური 

ასისტენტი 

3 

საქართველოს ზედაპირული 

წყლის რესურსების მართვის 

სისტემის საფუძვლის შექმნა-

ეტაპი 2 

2019-2021 

ნ. ბოლაშვილი - 

ქვემიმართულების 

კოორდინატორი; ვ. გელაძე - 

ლიტერატურის მოძიება-

დამუშავება, მონაცემთა ბაზების 

სტრუქტურის შექმნა, თ. 
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ყარალაშვილი - თემატური 

რუკების შექმნა; ნ. მაჭავარიანი -

თემატური რუკების შექმნა; ნ. 

გეთიაშვილი - მონაცემთა 

ბაზების სტრუქტურის შექმნა,  

1. შესწავლილია  გვალვიანობის ტემპერატურული რეჟიმი  და მისი პროგნოზირების მცდელობა 

ჩატარებულია თბილისის 1881-2006 წლების თბილი პერიოდის  დღე-ღამის საშუალო მიწისპირული 

ტემპერატურის  მონაცემების მაგალითზე. დადგენილია აღნიშნული მონაცემების სიდიდის მიხედვით 

განაწილების ალბათობის სიმკვრივე და მიღებულია ტემპერატურის დროში ცვლილების მათემატიკური 

გამოსახულებები, რომლებიც აღწერენ ცვლილების კანონზომიერებას წრფივი და არაწრფივი მიახლოებებით. 

აღნიშნულ მონაცემთა ბაზიდან შერჩეულია შემთხვევები, როცა დღე-ღამის საშუალო ტემპერატურა ნორმაზე 

მაღალ ექსტრემალურ მნიშვნელობას აღწევს, ე.ი. როცა ყალიბდება გვალვა და გაუდაბნოების ხელისშემწყობი 

პირობები. გამომდინარე ალბათობის  განაწილების სიმკვრივიდან ასეთ  ტემპერატურად მივიჩნიეთ  29c. 

განხილულ მონაცემთა ბაზაში აღმოჩნდა 75 ასეთი შემთხვევა. პროგნოზირების მეთოდის შემუშავების 

მიზნით ავიღეთ ყოველი შემთხვევის წინა 6 და შემდეგი 5 დღის მონაცემები და შევისწავლეთ  მათ შორის 

კორელაციური დამოკიდებულება. ოპტიმალური აღმოჩნდა გვალვის წინა 4 დღის ტემპერატურის ჯამის 

კავშირი, გვალვის საწყისიდან 3 დღის ტემპერატურის ჯამთან. შემთხვევითი ფუნქციის ბუნებრივ 

ორთოგონალურ მდგენელებად დაშლის მეთოდის გამოყენებით  მივიღეთ პროგნოზირების მეთოდი. 

საქართველოს ტერიტორიაზე დაკვირვების 28 პუნქტის 104 წლის მონაცემებით (1906-2009 წწ) შესწავლილი 

და დადგენილია მიწისპირული ექსტრემალური ტემპერატურული ველის ტერიტორიული და დროში 

განაწილება. ექსტრემალურ ტემპერატურად დაკვირვების ყოველი პუნქტის ყოველი წლისთვის მიჩნეულია 

დღე-ღამის საშუალო ტემპერატურის უმცირესი და უდიდესი მნიშვნელობები მათი დადგომის შესაბამის 

თარიღებთან ერთად. აღნიშნული ტემპერატურები და მათი დადგომის თარიღები კონკრეტული 

დაკვირვების პუნქტის კონკრეტული წლისთვის განსაზღვრულია საშუალო თვიური ტემპერატურების 

შიდაწლიური მსვლელობის აპროქსიმაციით მეშვიდე რიგის პოლინომის გამოყენებით. აღსანიშნავია, რომ 

ასეთი მიდგომა ნაწილობრივ გამორიცხავს ტემპერატურულ ველზე არარეჟიმული, შემთხვევითი 

ფაქტორების გავლენას. აღნიშნული წესით მიღებული მონაცემებით შესწავლილია მიწისპირული 

ტემპერატურული ველის რეჟიმული სტრუქტურა. საქართველოს ზღვის სანაპირო ზონის მაგალითზე 

პირველადაა  შესწავლილი კონტინენტური და ზღვისმიერი წარმოშობის ატმოსფერული აეროსოლების 

ოპტიკური თვისებები, კერძოდ სპექტრულ დიაპაზონში 0.52-0.80 მკმ აეროზოლების შთანთქმის ფუნქცია. 

იგი  საშუალებას გვაძლევს მსოფლიოს ოკეანეებისა და ზღვების სანაპირო ზონებში განვსაზღვროთ 

აეროზოლების გავლენა ჰავის ცვლილების პროცესზე. შესწავლას  საფუძვლად უდევს  წლების მანძილზე 

კომპლექსური ექსპედიციების დროს, აღნიშნული  სპექტრული დიაპაზონის შიგნით 8 უბანზე, 

ინტერფერენციული შუქფილტრების გამოყენებით მიღებული მზის პირდაპირი რადიაციის მნიშვნელობები 

(2500-ზე მეტი შემთხვევა). პარალელურად იზომებოდა ატმოსფეროში წყლის ორთქლის ვერტიკალური 

განაწილება და ოზონის შემცველობა. აღნიშნული დიაპაზონის საწყის და ბოლო უბნებზე (სადაც შთანთქმას 

ადგილი არ ქონდა) მიღებული აეროზოლების ოპტიკური სიმკვრივეებიდან განისაზღვრებოდა ანგსტრემის 

ფორმულის ემპირიული კოეფიციენტები და ისინი საშუალებას იძლეოდნენ დიაპაზონის შიგნით რვა უბანზე 

დაგვედგინა აეროზოლების შთანთქმის ფუნქცია. 

2. სამენოვანი ლექსიკონი არის პირველი ცდა სამენოვანი ჰიდროგრაფიული ტერმინების ლექსიკონის 

შექმნისა, რომლის მიზანიც არის ხელი შეუწყოს ხსენებულ დარგებში დასაქმებულ მეცნიერებს, აგრეთვე 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში მოღვაწე ინგლისურ და რუსულენოვან სპეციალისტებს ქართულ, რუსულ და 

ინგლისურ ენებზე მოსაუბრე სპეციალისტებთან მჭიდრო კონტაქტის დამყარებას. 

3. მოხდა სხვადასხვა დაწესებულებებში და ლიტერატურულ წყაროებში, წყლის რესურსების შესახებ 

არსებული მონაცემებისა და ინფორმაციის (მდებარეობა, აღწერილობა, ჰიდრომორფოლოგიური 

მახასიათებლები და სხვ.) შეგროვება და პირველადი ანალიზი; დაიწყო მონაცემთა ბაზების შედგენა და 

თემატური რუკების შექმნა. 
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1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 
მყინვარის ენის ზედაპირული 

აბლაციის კვლევა 
2019 

ხელმძღვანელი: ყარალაშვილი 

თ, ძირითადი პერსონალი: 

ბოლაშვილი ნ, ნადარაია ა, 

სუქნიძე ნ, ციცაგი მ. 

2 

ჰიდროელექტრო ლანდშაფტების 

ტურისტული პოტენციალის 

შეფასება 

2019 

ხელმძღვანელი: ციცაგი მ, 

ძირითადი პერსონალი: 

ბოლაშვილი ნ, ყარალაშვილი თ, 

გადრანი ლ, სუქნიძე ნ. 

1. გლაციოლოგიური კვლევების განახლებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც სამეცნიერო, ასევე ამ 

სფეროში ახალგაზრდა მეცნიერთა მომზადების თვალსაზრისით. თანამედროვე გლაციოლოგიის ერთ–ერთ 

ძირითად ამოცანას წარმოადგენს მყინვარების მასის და სითბური ბალანსის კვლევა კლიმატის გლობალური 

ცვლილების პირობებში. უკანასკნელ პერიოდში, ასეთი სახის კვლევების მიმართ ინტერესი საგრძნობლად 

გაიზარდა. მიმდინარე წელს დაგეგმილი იყო მყინვარის მასის ბალანსის მნიშვნელოვანი კომპონენტის – 

მყინვარის ზედაპირული აბლაციის პროცესის კვლევა სტანდარტული და ექსპერიმენტალური მეთოდების 

კომბინაციით. კვლევები განხორციელდა მყინვარ ადიშის აუზში. დაკვირვებები ჩატარდა სააბლაციო 

პერიოდში (ივნისი–სექტემბერი) შერჩეული მყინვარული აუზის ნივალურ–გლაციალურ ზონაში. 

ზედაპირული აბლაციაზე  დაკვირვებები განხორციელდა საბლაციო ლარტყების  მეთოდით და უპილოტო 

საფრენი აპარატის გამოყენებით. 

1. პირველი მეთოდი ითვალისწინებს სააბლაციო ლარტყების განლაგებას მყინვარის ენის მთელ 

სიმაღლებრივ დიაპაზონში (გრძივი პროფილი) და დამახასიათებელ უბნებზე (განივი პროფილები). გრძივი 

პროფილი გაივლო შედარებით სუფთა ყინულზე, ხოლო განივი პროფილები – სხვადასხვა სისქის მორენული 

მასალით დაფარულ უბნებზე. მყინვარის მახასიათებელ უბნებზე გამოიყო 4 განივი პროფილის 

ადგილმდებარეობა და თითოეულ პროფილზე ჩაიბურღა 3 სააბლაციო ლარტყა (სულ 12). სააბლაციო 

ლარტყების ამგვარი განლაგების შედეგად, დაკვირვებებით მოცული იქნა მყინვარის ენის სიმაღლებრივი 

დიაპაზონი და მახასიათებელი უბნები. 

სააბლაციო ლარტყების ჩაბურღვა ყინულში პერიოდულად ხდებოდა უახლესი თერმო ბურღის საშუალებით 

4-5 მ სიღრმეზე. 

2. უპილოტო საფრენი აპარატის საშუალებით ზედაპირული აბლაციის შესწავლის მეთოდი შედარებით 

ახალია. მისი საშუალებით, სააბლაციო პერიოდში 4 -ჯერ (დასაწყისში, შუა პერიოდში და ბოლოს)  მოხდა 

მყინვარის ენის ზედაპირის აგეგმვა. აბლაციის მოცულობების სიმაღლებრივი განაწილების 

კანომზომიერების დადგენის მიზნით, მყინვარის ენის მთელ სიმაღლებრივ დიაპაზონში ჩატარდა 

გრადიენტული დაკვირვებები ჰაერის ტემპერატურაზე.  

მიღებული შედეგები: 

• ფაქტიურ მასალაზე დაყრდნობით განისაზღვრა შერჩეული მყინვარის ზედაპირული აბლაციის 

რაოდენობრივი მახასიათებლები, გამოვლინდა მისი ფორმირების მექანიზმი და კანონზომიერებები 

• შეიქმნა მყინვარის ზედაპირული აბლაციის ციფრული მოდელი. სააბლაციო ლარტყების განლაგების 

გასწვრივ აიგო ზედაპირული აბლაციის განივი და წრფივი პროფილები თვეების მიხედვით 

• სხვადასხვა მეთოდებით ჩატარებულმა კვლევის შედეგებმა მნიშვნელოვნად აამაღლა დაკვირვებების 

შედეგების სანდოობა 

• მზადდება სამეცნიერო სტატია რეიტინგულ ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად 



23 
 

 

2. თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო მზარდია კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესი. 

კულტურული მეკვიდრეობის ძალზე საინტერესო ნაწილია ინდუსტრიული მემკვიდრეობა, რომლის 

ტურისტულ პოტენციალზე სამეცნიერო წრეებში აქტიურად საუბრობენ. ამ მიმართულების კვლევები 

ძირითადად ევროპის მასშტაბით მიმდინარეობს. იმართება სამეცნიერო ღონისძიებები, რომლის მიზანიცაა 

აამაღლონ ცნობადობა ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში არსებული ინდუსტრიული მემკვიდრეობის შესახებ, 

რათა მოხდეს მათი ტურისტული პოტენციალის შეფასება და ტურისტთა ნაკადების მიმართვა ამ ნაკლებად 

ცნობილი ობიექტებისაკენ. ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ძალზე საინტერესო სახეა ჰიდროელექტრო 

ლანდშაფტები. ჩვენს ქვეყანაში, და არამარტო, აღნიშნული ლანდშაფტები განხილულია როგორც მხოლოდ 

საინჟინრო ნაგებობა და მისით ძირითადად ინჟინრები, ენერგეტიკოსები და სხვა მსგავსი პროფილის 

მკვლევარები ინტერესდებიან. ევროპულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ამ ობიექტებს არანაკლები 

ტურისტული პოტენციალი გააჩნია. იმ შემთხვევაშიც კი თუ წაყალსაცავი და მასზე არსებული ჰესი ვეღარ 

ასრულებს მის პირვენდელ ფუნქციებს, ის შეიძლება გადაიქცეს წარმატებულ ტურისტულ ობიექტად. 

სწორედ ამტომ გამოიკვეთა საქართველოში არსებული ჰიდროელექტრო ლანდშაფტების ტურისტული 

პოტენციალის შეფასების აუცილებლობაც. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო საქართველოს ჰიდროელექტრო 

ლანდშაფტების ტურისტული პოტენციალის შეფასება. დასახული მიზნის მისაღწევად დაიგეგმა შემდეგი 

ამოცანების განხორციელება: კვლევის საწყის ეტაპზე საპილოტედ შეირჩა სიონის წყალსაცავის ტერიტორია. 

ამ გადაწყვეტილებას აქვს რამდენიმე მიზეზი. უპირველესად, ინსტიტუტი ფლობს კველევით 

ლაბორატორიას, რაც ხელს შეუწყობს კომპლექსური კვლევების წარმოებას აღნიშნულ ტერიტორიაზე; 

განხორციელდა სამეცნიერო ექსპედიცია დაბა სიონის ტეროტორიაზე; შეიქმნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც 

გამოყენებული იქნება მოპოვებული ინფორმაციის სამართავად; გვქონდა აქტიური კონტაქტი მსგავს 

თემატიკაზე მომუშავე უცხოელ კოლეგებთან; პროექტის განხორციელების შედეგად შეიქმნა მეთოდოლოგია, 

რომლის საფუძველზეც შევძლებთ შევაფასოთ საქართველოში არსებული ჰიდროელექტრო ლანდშაფტების 

ტურისტული პოტენციალი. კვლევის საწყის ეტაპზე მიღებული შედეგების გათვალისწინებით მომზადდა 

მონაცემთა ციფრული ბაზა, რომლის სტრუქტურაც შემდგომი მოდიფიკაციის შემთხვევაში გახდება 

პროგრამული უზრუნველყოფის საფუძველი მსგავსი შინაარსის კვლევებში. პროექტის მსვლელობისას 

აქტიურად ვთანამშრომლობდით უცხოელ კოლეგებთან, რაც სამეცნიერო შეხვედრებსა და პუბლიკაციებში 

აისახება. 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

გორის მუნიციპალიტეტში 

მიწათსარგებლობის ანალიზი 

დისტანციური ზონდირებისა და 

გის-ის გამოყენებით. (scr/15/6/9) 

2019-2020 

მ. ციცაგი-სამეცნიერო 

კონსულტანტი, ჟ. ვანიშვილი-

ხელმძღვანელი, ლ. 

ქოროღლიშვილი-ასისტენტი 

2 
კახეთის ნიადაგების ციფრული 

კარტოგრაფირება. (YS-18-2526) 
2018-2020 მ. ციცაგი-ხელმძღვანელი 
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1. მიწათსარგებლობის ცვლილება  გლობალური ცვლილებების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. 

მიწათსარგებლობაში მომხდარი ცვლილებების იდენტიფიცირებისა და შეფასებისას აქტიურად გამოიყენება 

დისტანციური ზონდირება. პროექტის მიზანია გავაანალიზოთ გორის მუნიციპალიტეტში 

მიწათსარგებლობის ცვლილებები დისტანციური ზონდირების და გის-ის გამოყენებით. თავდაპირველად 

მოსწავლეები გაიმდიდრებენ ცოდნას ენერგიის, ელექტრომაგნიტური სპექტრის და დისტანციური 

ზონდირების მნიშვნელობის შესახებ,  შემდეგ განხორციელდება Landsat-ის 1980-იან წლებში გადაღებული 

და თანამედროვე სურათების დეშიფრირება, განისაზღვრება გორის მუნიციპალიტეტში მიწათსარგებლობის 

რა ტიპები იყო წარმოდგენილი მაშინ და ახლა. ამის შემდეგ მოსწავლეები იმუშავებენ მსხვილმასშტაბიან 

ტოპოგრაფიულ რუკებზე, შეარჩევენ საცდელ წერტილებს, შეადარებენ დეშიფრირების შედეგებს და 

განსაზღვრავენ დეშიფრირების სიზუსტეს 1980-იანი წლების სურათისთვის. საველე სამუშაოების დროს 

შეისწავლიან კოორდინატების განსაზღვრას GPS-ის მეშვეობით და აღებულ წერტილებს გადაიტანენ 

ციფრულ რუკაზე, რათა შეადარონ თანამედროვე სურათის დეშიფრირების შედეგებს და განსაზღვრონ 

დეშიფრირების სიზუსტე. საბოლოოდ კი ორივე დეშიფრირების შედეგებს შეადარებენ ერთმანეთს და 

განსაზღვრავენ იმ ცვლილებებს, რომელიც მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობაში 1980-იანი 

წლებიდან დღემდე, იმსჯელებენ თუ რა იყო ამ ცვლილებების გამომწვევი მიზეზები და რამდენად 

ხელისშემშლელია რეგიონის შემდგომი განვითარებისათვის. პროექტის შესრულებისას მოსწავლეები 

უშუალოდ მიიღებენ მონაწილეობას საველე კვლევებში, რომლის დროსაც შეისწავლიან GPS -ის გამოყენებას, 

გაეცნობიან გის-ის მუშაობის პრინციპებს და უშუალოდ მათი ჩართულობით შეიქმნება ციფრული თემატური 

რუკები. მოსწავლეები კრიტიკულად შეხედავენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა 

მიწათსარგებლობის ცვლილებები და მისი როლი გლობალური გამოწვევებში. პროექტში ჩართულობით მათ 

გამოუმუშავდებათ გუნდური სამეცნიერო მუშაობის, ანალიზის, შეფასების და პრეზენტაციის წარდგენის 

უნარ-ჩვევები, რაც სამომავლოდ ხელს შეუწყობს მათი მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლებას. 

2. საანგარიშო პერიოდის საწყის ეტაპზე განხორციელდა საველე კვლევები. საკვლევ არეალზე, რომელიც 

მოიცავდა ძირითადად გურჯაანის მუნიციპალიტეტს, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან ავიღეთ 

ნიადაგის ნიმუშები. ერთი წერტილიდან ავიღეთ 5 ნიმუში და მოხდა მათი გასაშუალოება. პარალელურად 

ავიღეთ ნიმუშები მოცულობითი წონის განსასაზღვრად. ჯამში ველზე შეგროვდა 52 გასაშუალოებული 

ნიმუში ძირითადი ანალიზებისთვის და 52 ნიმუში მოცულობითი წონის დასადგენად. აღებული ნიმუშები 

დამუშავდა თსუ ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიაში, სადაც ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 

განისაზღვრა თითოეული ნიმუშისთვის მექანიკური შედგენილობა, ჰუმუსის შემცველობა და ორგანული 

ნახშირბადის მარაგი. საკვლევი თემატიკის პოპულარიზაციის მიზნით გაკეთდა მოხსენება საერთაშორისო 

კონფერენციაზე, რომელიც თსუ-ში მიმდინარეობდა. აღნიშნულმა მოხსენებამ საუკეთესო პრეზენტაციის 

ტიტულიც დაიმსახურა. მოხსენება სტატიის სახით გამოქვეყნდა კონფერენციის შრომათა კრებულში. საწყის 

ეტაპზე მოპოვებული მონაცემების გათვალისწინებით (სხვადასხვა კვლევის მასალებთან ერთად) მომზადდა 

სტატია, რომელიც გაიგზავნა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად (იხ. დანართი 6 - 

მიღების წერილი). 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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1 

შესაძლებლობების განვითარება 

პარტნიორობის საფუძველზე 

განხორციელებული პროექტების 

საშუალებით. 

62000794 SAP, გერმანიის 

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

2017-2019 

ბოლაშვილი ნ/ხელმძღვანელი 

საქართველოს მხრიდან; 

გულაშვილი ზ/ტექნიკური 

ასისტენტი; ჭიჭინაძე 

თ/კარტოგრაფი; ლომინაძე 

გ/მეცნიერი ასისტენტი; ციცაგი 

მ/მეცნიერი ასისტენტი; გადრანი 

ლ/ტექნიკური ასისტენტი; 

ხომერიკი გ/მეცნიერი 

ასისტენტი; ჩართოლანი 

გ/სტუდენტი-ასისტენტი; 

ბერიანიძე ალ/სტუდენტი-

ასისტენტი 

2 

პოტენციური გეოპარკები 

ტრანსსასაზღვრო 

თანამშრომლობისთვის სამხრეთ 

კავკასიაში 

DAAD (გერმანიის აკადემიური 

გაცვლის სამსახური) 

2019 ბოლაშვილი ნ/ხელმძღვანელი 

საქართველოს მხრიდან; 

ჭიჭინაძე თ/კარტოგრაფი; 

ლომინაძე გ/მეცნიერი; ხომერიკი 

გ/მეცნიერი; ყარალაშვილი 

თ/მეცნიერი; თუთბერიძე 

მ/მეცნიერი; ჩართოლანი 

გ/სტუდენტი 

1. პროექტის მნიშვნელობას განაპირობებს ის ფაქტი, რომ მის ფარგლებში პირველად მომზადდა და დაიბეჭდა 

„საქართველოს ეროვნული ატლასი“ ინგლისურ ენაზე. ატლასის პრეზენტაცია შედგა ფრანკფურტის წიგნების 

ბაზრობაზე 2018წლის ოქტომბერში, ატლასი დაიბეჭდა გერმანიაში, გამომცემლობა Franz steiner Verlag-ში. 

„საქართველოს ეროვნული ატლასი“ არის 148 გვერდიანი, მოიცავს  108 რუკას, ასევე ტექსტებს, გრაფიკებსა 

და ფოტოებს. ატლასში წარმოდგენილ რუკებზე მოცემულია ქვეყნის მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, 

რესურსები, კულტურული მემკვიდრეობა,  მოსახლეობა, მეურნეობა, სოციალური სფერო, ეკოლოგიური 

მდგომარეობა და სხვ. ატლასი მიეძღვნა თსუ 100 წლის იუბილეს. პროექტის მიმდინარეობის მეორე ეტაპზე 

ჩატარდა  კვლევები საქართველოში გეოპარკების დასაარსებლად. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს ორმა 

სტუდენტმა და გისენის უნივერსიტეტის ერთმა სტუდენტმა მოამზადეს ნაშრომები და დაიცვეს მაგისტრის 

ხარისხი. 

2. პროექტი იყო მოკლევადიანი, იგი მიზნად ისახავდა სამხრეთ კავკასიაში ტრანსსასაზღვრო გეოპარკების  

შექმნას. საქართველოში, ბაზალეთის ტურისტულ ბაზაზე ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს მხრიდან გეოგრაფიის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა, სომხეთიდან - 

უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტისა და სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიის 

ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა, აზერბაიჯანიდან - მეცნიერებათა აკადემიის ჰ. ალიევის სახ. გეოგრაფიის 

ინსტიტუტის მეცნიერებმა და გისენის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის პროფესორებმა და 

სტუდენტებმა. პროექტის ფარგლებში სამივე ქვეყნიდან (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი) თითო 

სტუდენტი გაემგზავრა გისენის უნივერსიტეტში სტაჟირებაზე ერთი თვით. მომზადდა ახალი საპროექტო 

განაცხადი და გაგზავნილი იქნა გერმანიის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შემდგომი 

დაფინანსების მიზნით. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  ნ. მაჭავარიანი Actual Problems of 

Geography 978-9941-13-

885-0 

TSU,  Tbilisi,  2019 20 
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სტატიაში გადმოცემულია ქართულ-რუსული გეოგრაფიული ტერმინოლოგიის შემუშავებაში დავით 

უკლებას ღვაწლი და ხაზგასმულია მისი მრავალწლიანი კვლევები ამ მიმართულებით. 

 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 M. Tsitsagi Actual Problems of 

Landscape Sciences: 

environment, society, 

politics 978-9941-13-868-3 

TSU Publishing, Tbilisi 80-83 

ნიადაგების ტიპების და მათი თვისებების სივრცითი გავრცელების ციფრული კარტოგრაფირება, რომელიც  

აერთიანებს ნიადაგების შესახებ ინფორმაციას და სხვა დამხმარე ბიოფიზკურ მონაცემებს, უზრუნველყოფს 

მათემატიკური და სტატისტიკური მოდელების შერწყმას საველე და ლაბორატორიულ კვლევებთან, სადაც 

ასევე აქტიურადაა ჩართული გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები და დისტანციური ზონდირება. 

უამრავი კვლევა ტარდება ნიადაგების ციფრული კარტოგრაფირების სხვადასხვა მიმართულებით. 

აღნიშნული სტატია მიზანია შეაჯამოს 2017 და 2018 წლებში 11 წამყვან ჟურნალში გამოქვეყნებული 289 

სტატია. სტატიები დაჯგუფებულია თემების მიხედვით ძირითადად 5 მიმართულებით: მონაცემების 

შეგროვება და კომბინირება, მეთოდები და მოდელები, კარტოგრაფირების მასშტაბი, უზუსტობების 

შეფასება და სხვა. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  გელაძე ვ, 

ბოლაშვილი ნ, 

ყარალაშვილი 

თ, მაჭავარიანი 

ნ, 

ყარალაშვილი 

ა,  გელაძე გ, 

კვირკველია ნ. 

Calculation of Water Economy 

Balance for Water Management 

(წყალსამეურნეო ბალანსის 

გამოთვლა წყლის რესურსების 

მართვისათვის) 

doi.org/10.5281/zenodo.2643667 

International 

Journal of 

Environmental 

and Ecological 

Engineering, 

ტომი 13, # 3.  

 4 გვ. 

2 ბოლაშვილი ნ, 

ლანჩავა ო, 

წიქარიშვილი 

კ.  

წყალტუბოს (პრომეთეს) 

მღვიმურ სისტემაზე 

ანთროპოგენური გავლენის 

შფასება (ინგ. ენაზე) 

 

Proceedings 

"Actual 

Problems of 

Landscape 

sciences: 

Environment, 

Society, 

Politics", ISBN 

978-9941-13-

868-3 

თბილისი 3 გვ. 

1. ნაშრომის მიზანია, განახლებული მონაცემების საფუძველზე, ქვემო ქართლის რაოდენობრივ-

ხარისხობრივ წყალსამეურნეო ბალანსის (რხწსბ) შედგენა და მისი ანალიზი. დაბრუნებელი 

წყლების გაზომილი მონაცემების არარსებობის შემთხვევებში მათი მიახლოებითი 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://doi.org/10.5281/zenodo.2643667
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გათვალისწინება მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოსთვის 1990-2010 წლების პერიოდისთვის 

მიღებული გასაშუალოებული მონაცემებით. ყურადსაღებია, რომ აღნიშნულ პერიოდში 

საქართველოში ნორმალური დატვირთვით მუშაობდა მეურნეობის თითქმის ყველა დარგი. რაც 

შეეხება მათი გაზავებისთვის საჭირო წყლის ჯერადობას, მისი განსაზღვრა შესაძლებელია 

ლიტერატურული წყაროების (ანგარიშები, პროექტები, მითითებები, სამეცნიერო ნაშრომები და 

სხვ.) საშუალებით. ქვემო ქართლის რხწსბ-ში დაბრუნებელი წყლების გაზავების ჯერადობა, 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით, განისაზღვრა რეგიონში ჩატარებული კვლევებისა და საექსპერტო 

შეფასების საფუძველზე  შემდეგი სქემის მიხედვით: წალკა, თეთრი წყარო (მდ. ხრამის აუზი), 

დმანისი, ბოლნისი - 5-ჯერადი; მარნეული (მდ. ხრამის აუზი) - 8-ჯერადი; თეთრი წყარო (მდ. 

ალგეთის აუზი) მარნეული (მდ. ალგეთის აუზი) - 10-ჯერადი. წყალსამეურნეო ბალანსი და მისი 

სტრუქტურის მაჩვენებელი კოეფიციენტების მნიშვნელობები ყველაზე ხელსაყრელია წალკის, 

თეთრი წყაროს და დმანისის მუნიციპალიტეტებში. შედარებით დაძაბული ვითარებაა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტში. 

2. საქართველოს სპელეოტურიზმის განვითარებისათვის დიდი პერსპექტივები გააჩნია. 

დღეისათვის გამოკვლეული კარსტული მღვიმეების რიცხვმა 1300-სგადააჭარბა, აქედან ორ 

ათეულზე მეტი მღვიმე მეცნიერთა მიერ რეკომენდებულია პერსპექტიულად ტურისტულ 

მარშრუტებში ჩასართავად. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ მღვიმეში ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და უკონტროლო ფუნქციონირება იწვევს იქ მიმდინარე 

ბუნებრივი პროცესების დაჩქარებას ნეგატიური თვალსაზრისით – მღვიმის ექსპლუატაციის 

პირობებში განათებისა და ექსკურსანტების მიერ გამოყოფილი სითბო გადაეცემა მღვიმის ჰაერს და 

მღვიმურ წარმონაქმნებს (სტალაქტიტებს, სტალაგმიტებს და სხვ.), რაც ცვლის მღვიმის კლიმატს. 

ჰაერის ტემპერატურის მომატება და ფარდობითი ტენიანობის შემცირება იწვევს მღვიმისა და 

ნაღვენთი ფორმების გამოშრობას, ახალი სახეობის მიკრო- და მაკროორგანიზმების გაჩენას, რაც 

მღვიმისათვის ხშირ შემთხვევაში დამღუპველია.  ამიტომ, მღვიმის ექსპლუატაციის მთელი 

პერიოდის განმავლობაში აუცილებელია მონიტორინგი ჰაერის ხარჯის, შედგენილობის, ჰაერის 

ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის ბუნებრივი ფონის შესანარჩუნებლად.   

ნაშრომში შეფასებულია წყალტუბოს („პრომეთეს“) მღვიმის ანთროპოგენური დატვირთვა; 

გაანგარიშებულია მღვიმეში ჰაერის  ხარჯის, ტემპერატურის, ფარდობითი და აბსოლუტური 

ტენიანობის მაჩვენებლები. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მღვიმეში ერთდროულად დასაშვებ 

ტურისტთა რაოდენობა უნდა ეფუძნებოდეს მღვიმეში ჰაერის  ხარჯის გაანგარიშებულ მონაცემებს. 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Tavartkiladze K, 

Mumladze D, 

Bolashvili N. 

Prediction of 

Temperature 

Regime of Aridity 

on the Example of 

Tbilisi 

Bulletin of the 

Georgian National 

Academy of Sciences, 

v.13, N 3, 

თბილისი, 6 

2 თავართქილაძე 

კ., ანანიძე მ., 

სუქნიძე ნ. 

ექსტრემალური 

ტემპერატურის 

რეჟიმი 

საქართველოში 

და გლობალური 

დათბობის 

გავლენა მასზე 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

“ბუნებრივი 

კატასწროფები 

საქართველოში: 

მონიტორინგი, 

პრევენცია, 

შედეგების 

შერბილება” 

შრომები, 

თბილისი 6 
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3 Таварткиладзе 

К.А., Болашвили 

Н.Р., 

Бегалишвили 

Н.А. 

Селективное 

поглощение 

атмосферных 

аэрозолей 

морской 

береговой зоны в 

спектральном 

диапазоне 0.52-

0.80 мкм 

Сб. трудов Института 

гидрометеорологии, 

125, 

თბილისი, 7 

1. შესწავლილია  გვალვიანობის ტემპერატურული რეჟიმი  და მისი პროგნოზირების მცდელობა 

ჩატარებულია თბილისის 1881-2006 წლების თბილი პერიოდის  დღე-ღამის საშუალო 

მიწისპირული ტემპერატურის  მონაცემების მაგალითზე. დადგენილია აღნიშნული მონაცემების 

სიდიდის მიხედვით განაწილების ალბათობის სიმკვრივე და მიღებულია ტემპერატურის დროში 

ცვლილების მათემატიკური დაოსახულებები, რომლებიც აღწერენ ცვლილების კანონზომიერებას 

წრფივი და არაწრფივი მიახლოებებით. აღნიშნულ მონაცემთა ბაზიდან შერჩეულია შემთხვევები, 

როცა დღე-ღამის საშუალო ტემპერატურა ნორმაზე მაღალ ექსტრემალურ მნიშვბელობას აღწევს, 

ე.ი. როცა ყალიბდება გვალვა და გაუდაბნოების ხელისშემწყობი პირობები. გამომდინარე 

ალბათობის  განაწილების სიმკრივიდან ასეთ  ტემპერატურად მივიჩნიეთ  29 c. განხილულ 

მონაცემთა ბაზაში აღმოჩნდა 75 ასეთი შემთხვევა. პროგნოზირების მეთოდის შემუშავების მიზნით 

ავიღეთ ყოველი შემთხვევის წინა 6 და შემდეგი 5 დღის მონაცემები და შევისწავლეთ  მათ შორის 

კორელაციური დამოკიდებილება. ოპტიმალური აღმოჩნდა გვალვის წინა 4 დღის ტემპერატურის 

ჯამის კავშირი, გვალვის საწყისიდან 3 დღის ტემპერატურის ჯამთან. შემთხვევითი ფუნქციის 

ბუნენრივ ორთოგონალურ მდგენელებად დაშლის მეთოდის გამოყენებით  მივიღეთ 

პროგნოზირების მეთოდი. 

2. საქართველოს ტერიტორიაზე დაკვირვების 28 პუნქტის 104 წლის მონაცემებით (1906-2009 წწ) 

შესწავლილი და დადგენილია მიწისპირული ექსტრემალური ტემპერტურული ველის 

ტერიტორიული და დროში განაწილება. ექსტრემალურ ტემპერატურად დაკვირვების ყოველი 

პუნქტის ყოველი წლისთვის მიჩნეულია დღე-ღამის საშუალო ტემპერატურის უმცირესი და 

უდიდესი მნიშვნელობები მათი დადგომის შესაბამის თარიღებთან ერთად. აღნიშნული 

ტემპერატურები და მათი დადგომის თარიღები კონკრეტული დაკვირვების პუნქტის კონკრეტული 

წლისთვის განსაზღვრულია საშუალო თვიური ტემპერატურების შიდაწლიური მსვლელობის 

აპროქსიმაციით მეშვიდე რიგის პოლინომის გამოყენებით. აღსანიშნავია, რომ ასეთი მიდგომა 

ნაწილობრივ გამორიცხავს ტემპერატურულ ველზე არარეჟიმული, შემთხვევითი ფაქტორების 

გავლენას. აღნიშნული წესით მიღებული მონაცემებით შესწავლილია მიწისპირული 

ტემპერატურული ველის რეჟიმული სტრუქტურა. 

3. საქართველოს ზღვის სანაპირო ზონის მაგალითზე პირველადაა  შესწავლილი კონტინენტური 

და ზღვისმიერი წარმოშობის ატმოსფერული აეროსოლების ოპტიკური თვისებები, კერძოდ 

სპექტრულ დიაპაზონში 0.52-0.80 მკმ აეროზოლების შთანთქმის ფუნქცია. იგი  საშუალებას 

გვაძლევს მსოფლიოს ოკეანებისა და ზღვების სანაპირო ზონებში განვსაზღვროთ აეროზოლების 

გავლენა ჰავის ცვლილების პროცესზე. შესწავლას  საფუძვლად უდევს  წლების მანძილზე 

კომპლექსური ექსპედიციების დროს, აღნიშნული  სპექტრული დიაპაზონის შიგნით 8 უბანზე, 

ინტერფერენციული შუქფილტრების გამოყენებით მიღებული მზის პირდაპირი რადიაციის 

მნიშვნელობები (2500-ზე მეტი შემთხვევა). პარალელურად იზომებოდა ატმოსფეროში წყლის 

ორთქლის ვერტიკალური განაწილება და ოზონის შემცველობა. აღნიშნული დიაპაზონის საწყის და 

ბოლო უბნებზე (სადაც შთანთქმას ადგილი არ ქონდა) მიღებული აეროზოლების ოპტიკური 

სიმკვრივეებიდან განისაზღვრებოდა ანგსტრემის ფორმულის ემპირიული კოეფიციენტები და 

ისინი საშუალებას იძლეოდნენ დიაპაზონის შიგნით რვა უბანზე დაგვედგინა აეროზოლების 

შთანთქმის ფუნქცია. 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 



29 
 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  M. Tsitsagi 

N. Kvirkvelia 

Some Demographic 

Trends in Borderline 

Regions of East 

Caucasus Mountains 

(Georgia), e-ISSN 

2146-1562 

Ankara University 

Journal of 

Environmental 

Sciences, 7(2) 

Ankara 4 

1. ცნობილია, რომ საქართველოში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში  დემოგრაფიული 

ტენდენციები მკვეთრად იცვალება. განსაკუთრებულად მწვავედ ეს პროცესი მთიან რეგიონებში 

მიმდინარეობს. საქართველოს აღმოსავლეთ კავკასიონის სასაზღვრო რეგიონები – ხევი, ხევსურეთი 

და თუშეთი მრავალი დემოგრაფიული გამოწვევის წინაშე დგას, რომელიც წარმოიქმნა სხვადასხვა  

ეკოლოგიური, სოციალური თუ ეკონომიკური ფაქტორის გათვალისწინებით, იქნება ეს რთული 

რელიეფი, კლიმატი, მიგრაცია, დაბალი შობადობა, უმუშევრობა, თუ არასაკმარისი კომუნიკაცია 

და სხვა. ამ კვლევის მიზანია თანამედროვე დემოგრაფიული ტენდენციების ანალიზი, 

დემოგრაფიული ცვლილებების მიზეზების დადგენა/გამოვლენა და ამ პრობლემების დაძლევის 

გზების ძიება, რათა შევინარჩუნოთ/დავამაგროთ მოსახლეობა აღნიშნულ რეგიონებში. საკვლევი 

არეალი მოიცავს მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონების ნაწილს, დღევანდელი ყაზბეგის, 

დუშეთისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში შემავალ 144 სოფელს. კვლევაში გამოყენებულია 

საყოველთო აღწერის 1989, 2002 და 2014 წლების ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები 

(GEOSTAT), შემოთავაზებულია პრაქტიკული იდეები, რათა პასუხი გაეცეს ზემოათ აღნიშნულ 

კითხვებს. გარდა ამისა, კვლევაში გამოყენებულია 2015 წელს ჩატარებული საველე სამუშაოების 

შედეგები. გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები (GIS) გამოყენებულიქნა საკვლევი არეალის 

გამოსაყოფად, რომელზეც დატანილია დასახლებული პუნქტები, სადაც დაფიქსირდა კვლევის 

არეალში არსებული მწვავე დემოგრაფიული ტენდენციები. მიუხედავად იმისა, რომ, სამივე 

რეგიონი – ხევი, ხევსურეთი და თუშეთი ერთმანეთის მეზობლად მდებარეობს და მეტ-ნაკლებად 

რთული გეოგრაფიული გარემო ახასიათებს, კვლევამ აჩვენა, რომ აღნიშნულ მხარეებს შორის 

დემოგრაფიული სიტუაცია ერთმანეთისაგან განსხვავდება. შედარებით უკეთესი მდგომარეობა 

ხევშია, რაც განაპირობა აქ ძველი სამხედრო გზის არსებობამ (ის ადრე აბრეშუმის გზას 

წაროადგენდა) და უშუალოდ რუსეთში გადასასვლელი სასაზღვრო პუნქტის – ლარსის არსებობამ. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ბევრი მსგავსება-განსხვავებები, რაც ნაშრომში დასკვნის სახით 

გვაქვს წარმოდგენილი. ეს ჩარჩო/კვლევის მოდელი შეიძლება გამოყენებულიქნას კავკასიის 

მთიანეთის საზღვრისპირა რეგიონებში დემოგრაფიული ტენდენციების შესაფასებლად და 

ზემოხსენებულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

ნანა ბოლაშვილი საქართველოს ეროვნული 

ატლასი: პრობლემები და 

მიღწევები 

ბაზალეთი, ივლისი, 2019 

2 მარიამ ციცაგი Advances in Digital Soil Mapping 9-13/09-2019, თბილისი 

3  

ნანა ბოლაშვილი 

Assessment of AnthropogeneImpact 

on the Tskaltubo (Prometheus) Cave 

System. 

9-13, სექტემბერი, თბილისი 



30 
 

 

1. მოხსენება ეხებოდა გერმანიის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაფინანსებული 

პროექტის ფარგლებში ინგლისურ ენაზე მომზადებულ და გამოცემულ საქართველოს ეროვნულ ატლასს. 

ყურადღება გამახვილდა პროექტის მომზადების ეტაპზე წარმოქმნილ პრობლემებზე და ასევე აქცენტი 

გაკეთდა  ეროვნული ატლასის ინგლისურ ენაზე გამოცემის მნიშვნელობაზე. 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

ნანა ბოლაშვილი 

 

 

საქართველოში გარემოს დაცვის 

ისტორია - წარსული, აწმყო და 

მომავალი პერსპექტივები 

გისენი, გერმანია, მაისი, 2019 

 

 

2 ნანა ბოლაშვილი, ანდრეას 

დიტმანი 

იდენტობა: საქართველოს 

ეროვნული ატლასი 

გისენი, გერმანია, მაისი, 2019 

3 ნანა ბოლაშვილი, თამარ 

წუწუნავა 

პერსპექტიული გეოპარკების 

ანალიზი საქართველოში 

უფა, რუსეთი, 25-28 ნოემბერი, 

2019 

4 M. Tsitsagi Demographic Trends in Borderline 

Regions of East Caucasus Mountains 

(Georgia) 

29/10-4/11-2019, Ankara. Turkey 

1. მოხსენება შეეხებოდა საქართველოში გარემოს დაცვის ისტორიას. მასში ყურადღება გამახვილდა იმ 

ფაქტზე, რომ საქართველოში გარემოს დაცვას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ცნობები ამის შესახებ მოცემულია 

წერილობით წყაროებში. გაანალიზდა ასევე დღევანდელი მდგომარეობა. საქართველოში დღეისათვის 

დაცულ ტერიტორიებს უკავია ქვეყნის საერთო ფართობის 8,62%. არის 14 ნაკრძალი, 11 ეროვნული პარკი, 42 

ბუნების ძეგლი და 19 აღკვეთილი. რაც შეეხება მომავალ პერსპექტივებს, გეოგრაფიის ინსტიტუტის 

მეცნიერთა მიერ დაცული ტერიტორიების სააგენტოში გაგზავნილია სია, რომლებიც იმსახურებენ ბუნების 

ძეგლის სტატუსს. ასევე, საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში მზადდება პროექტები გეოპარკების 

შესაქმნელად. 

2. მოხსენებაში აღინიშნა ქვეყნისათვის ეროვნული ატლასის მნიშვნელობა. ატლასი ქვეყნის ერთგვარი 

სავიზიტო ბარათია. მასში წარმოჩენილია ქვეყნის მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, ეკონომიკა, 

მოსახლეობა, ისტორია და ა.შ. მასში წარმოდგენილი  სხვადასხვა სფეროებში არსებული  თანამედროვე 

მეცნიერული მიღწევები ხელს შეუწყობს ქვეყნის რესურსული პოტენციალის შეფასებას და რაციონალურ 

გამოყენებას; სხვადასხვა მიზნობრივი პროექტების შექმნასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ატლასი 

მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ქვეყნის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროს. აქ განთავსებული 

ინფორმაცია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავების 

მნიშვნელოვანი საფუძველი გახდება. 

3. საქართველოში უნიკალური გეოლოგიური წარმონაქმნების საფუძველზე შესაძლებელია არაერთი 

გეოპარკის შექმნა. მოხსენებაში ყურადღება გამახვილდა ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე არსებულ 

განამარხებულ ფაუნაზე, ტახტი-ტეფას ტალახის ვულკანზე, გოდერძის განამარხებულ ხეებზე, კაცხის 

სვეტზე და სხვ. აღინიშნა, რომ გეოპარკი არაა მხოლოდ გეოლოგიური წარმონაქმნი, გეოპარკის 

ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ადამიანმა  უნდა მიიღოს სარგებელი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი 

მოსახლეობის ჩართულობა გეოპარკის მენეჯმენტსა და მომსახურებაში. 
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ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება 
კობა ხარაძე-ხელმძღვანელი 

1. რევაზ ხაზარაძე 

2. ელენე სალუქვაძე 

3. თამილა ჩალაძე 

4. თამარ ხარძიანი 

5. ვალერი კეკენაძე 

6. ქეთევან გოგიძე 
 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

საქართველოს გეოგრაფიული 

გარემოს ტრანსფორმაცია, 

ბუნებრივ-რესურსული 

პოტენციალის შეფასება და 

გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა 

(რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის 

მაგალითზე) 

გეოგრაფია (ფიზიკური     

გეოგრაფია) 

2019-2021 

ე.  სალუქვაძე -პროექტის 

ხელმძღვანელი, თ. ჩალაძე-

მსხვილმასშტაბიანი რუკების 

GIS-ით უზრუნველყოფა, თ.  

ხარძიანი მსხვილმასშტაბიანი 

რუკების GIS-ით 

უზრუნველყოფა 

ვ. კეკენაძე 

ტოპონიმების კვლევა 

ისტორიულ- გეოგრ. 

დახასიათება 

2 

ქართველი მოგზაურები. გიორგი 

ყაზბეგისა და გიორგი 

ავალიშვილის მოგზაურობების 

ისტორიულ-გეოგრაფიული 

მნიშვნელობა 

2019-2024 კ. ხარაძე 

3 

საქართველოს ტბიური 

ნაფენების გენეზისი და 

სედიმენტაციის პირობები 

2019-2021 რ. ხაზარაძე 

1. თემა 3  წლიანია, რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის მაგალითზე შესრულდა მისი პირველი ეტაპი. კვლევა 

განხორციელდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ჩატარდა საველე-კვლევითი ექსპედიცია  

აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში შემდეგ მარშრუტებზე: ამბროლაური - შაორის წყალსაცავი - ნიკორწმინდა; 

ამბროლაური - ძირაგეული - სადმელი - ხვანჭკარა; ამბროლაური - წესი - ბარაკონი ; ამბროლაური - ლიხეთი 

- ურავი. დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა რაჭის ქვაბულის, შაორის ტაფობის, რაჭის ქედის, რიონის 

ხეობის, ლუხუნისწყლის ხეობის ბუნებრივი, ბუნებრივ-ანთროპოგენური და ანთროპოგენური 

ლანდშაფტები, რომლებიც შეცვლილნი არიან დარიშხანის მოპოვებისა (ურავის საბადოს) და სასოფლო 

სამეურნეო საქმიანობით, რის შედეგადაც მათ ნაცვლად წარმოქმნილია ლანდშაფტთა სხვადსხვა 

ანთროპოგენური მოდიფიკაციები. ამბროლაურის მუინიციპალიტეტის ბუნებრივი ლანდშაფტების 

კვლევისას გათვალისწინებულ იქნა მათი ლანდშაფტური პოტენციალი, რაც გულისხმობდა იმ რესურსულ 
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საშუალებათა ერთობლიობის გამოვლენას, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ამჟამად ან მომავალში 

ცხოვრების პირობების დაცვისა და გაუმჯობესების, ეკონომიკური აღმავლობის, კომპლექსური 

განვითარების მიზნით. ლანდშაფტების შემთხვევაში კი იმ თვისებათა ერთობლიობის გათვალისწინებით, 

რომლის საფუძველზე და რომლის მიხედვითაც შეუძლია ლანდშაფტს შეასრულოს ესა თუ ის (სოციალურ-

ეკონომიკური, ეკოლოგიური) ფუნქცია. ის თავისებურად ასახავს ლანდშატის მონაწილეობის ხარისხსს 

საზოგადოების სვადასხვაგვარ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების საქმეში. განისაზღვრა საკვლევი 

რეგიონის ლანდშაფტების ძირითადი პარამეტრები, (რომლებიც თავის მხრივ განსაზღვრავენ მოსახლეობის 

ბუნებრივ და მათ საწარმოო საქმიანობას): სითბური პირობები, დატენიანების ხარისხი,ზედაპირის 

დანაწევრება, ტყიანობა, იშვიათი, წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების, ნიადაგის ფიზიკური დახასიათება 

და ა.შ. ბუნებრივი რესურსები, რომლებიც გამოვლინდა რეგიონში შეიძლება კლასიფიცირდეს მათი 

საწარმოო ფუნქციით (სასოფლო-სამეურენეო, ენერგეტიკული და ა.შ.) ან ბუნებრივი (გენეტიკური) ნიშნებით: 

კლიმატური (მათ შორის აგროკლიმატური, საკურორტო-რეკრეაციული), წყლის (მათ შორის 

ჰიდროენერგეტიკული, სატრანსპორტო, ირიგაციული), მინერალური (სათბობი, სამშენებლო და სხვ.), 

ნიადაგური, ბიოლოგიური (სხვადასხვა ტიპის და კატეგორიის და  ა.შ.). ბუნებრივ-რესურსული 

პოტენციალის გამოსავლენად საჭირო გახდა პირველ რიგში თანამედროვე მდგომარეობის გარკვევა, თუ რა 

მდგომარეობაშია ამჟამად, როგორ მოხდა მისი ტრანსფორმაცია დღემდე. ამისთვის აუცილებელი გახდა 

ამბროლაურის თანამედროვე ლანდშაფტების გამოვლენა და მხვილმასშსტაბიანი კარტოგრაფირება  - 

ლნდშაფტური რუკის შედგენა.ლანდშაფტის სახის დონეზე. გამოყოფილ იქნა 35 ლანდშაფტური ერთეული, 

რაც აისახა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტურ რუკაზე. ლანდშაფტების ტრანსფორმაციის 

ძირითად ფაქტორებად მიჩნეულ იქნა: ბუნებრივი, ანთროპოგენური (კლიმატის ცვლილების, გლობალური 

დათბობის ფონზე და სხვ) ფაქტორები. აისახა ბუნებრივი მცენარეულობის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია, 

რომელიც ინდიკაციურად ასახავს ბუნებრივი პირობების ცვალებადობას. გამოვლინდა, რომ ლანდშაფტთა 

ტრანსფორმაცია  გამოწვეულია სამთო-კარიერული სამუშაოებით, მნიშვნელოვანია, აგრეთვე სასოფლო-

სამეურნეო სამუშაოებით შეცვლილი ლანდშაფტები. შედგენილ იქნა ჰიფსომეტრიული, რელიეფის 

დახრილობის, რელიეფის დანაწევრების, ფერდობთა ექსპოზიციის, წითელი ნუსხის სახეობების 

გავრცელების რუკა. ლიტერატურული წყაროების, საექსპედიციო მასალების მიხედვით გამოიყო ბუნებრივ-

ტერიტორიული კომპლექსები, სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და ურბანიზებულ ტერიტორიებზე 

გამოვლინდა ეროზიული, ღვარცოფული, მეწყრული უბნები. რომელთა გამომწვევი მიზეზი ყველა საკვლევ 

პოლიგონზე თვალსაჩინო იყო - მაღალი დახრილობის ფერდობების ათვისება, ტყის გაჩეხვა, პირუტყვის 

გადაჭარბებული ძოვება. ვლევის შედეგად შეიქმნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ლნდშაფტების 

გეოინფორმაციული სისტემა, მომზადდა საფუძველი ლანდშაფტური რუკის შესადგენად. შეიქმნა 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  მსხვილმასშტაბიანი (1: 50 000) ლანდშაფტური რუკა. 

2. წინამდებარე ნაკვეთი სამწლიანია და სამუშაო დასრულდება 2021 წელს მონოგრაფიული გამოკვლევით. 

მიმდინარე წელს კი გიორგი ყაზბეგის ბიოგრაფიისა და მისი მოგზაურობის შესახებ გროვდებოდა მასალები. 

ამ მიმართულებით შედგა ბიბლიოგრაფიული მონაცემები რუსულ და ქართულ ენაზე. შედარებულ იქნა 

გამოქვეყნებული მოგზაურობის ტექსტები და მასზე არსებული ლიტერატურული მონაცემები. ყველაფერი 

ეს გაანალიზდება, რასაც გარკვეული დრო სჭირდება. 

3. 2019 წელს შეგროვდა მასალები კავკასიონისა და სამხრეთ საქართველოს ტბიური ნაფენების 

პალინოლოგიური მონაცემები, რის საფუძველზე გამოქვენდა ორი სტატია. მათში მოცემულია კავკასიონისა 

და სამხრეთ საქართველოს  ტბიური ნაფენების გენეზისი, რაც დაკავშირებულია მეოთხეული პერიოდის 

(ქვედა პლიოცენური ეპოქა) ჰოლოცენამდე სხვადასხვა მოვლენებთან. კავკასიონის მეოთხეული პერიოდის 

ტბების უმეტესი ნაწილი დაკავშირებულია მდინარეთა ხეობების გადაკეტვასთან ლავური ნაკადებით ან 

მყინვარებით ტექტონიკური რღვევებით, კლდეების ჩამონგრევით, მყინვარული ეკზარაციით, კარსტული 

არხების გადავსებით, რომლებიც ამარაგებენ ჩაკეტილ ტაფობებს. 

  

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 
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 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

„ბუნებრივი საფრთხეების 

ზემოქმედება 

აგროლანდშაფტებზე მესტიის 

მუნიციპალიტეტში“ (MG-TG-19-

1796), საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი, ფიზიკური 

გეოგრაფია. 

2019-2020 
თამარ ხარძიანი - პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტი გულისხმობდა მეცნიერის, თამარ ხარძიანის, მონაწილეობას საზღვარგარეთ ჩატარებულ 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში. თამარ ხარძიანმა მონაწილეობა მიიღო 2019 წლის 18-19 

ოქტომბერს ნეპალში, ქ. კატმანდუში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში სახელწოდებით „მთები 

ცვალებად მსოფლიოში“, სადაც წარადგინა მოხსენება თემაზე „ბუნებრივი საფრთხეების ზემოქმედება 

აგროლანდშაფტებზე მესტიის მუნიციპალიტეტში.“ კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდა ნაბეჭდი და 

ონლაინ სახით. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

საქართველოს ძირითადი 

ნიადაგები და 

ნიადაგმცოდნეობის აქტუალური 

საკითხები, MG-ISE-18-1033 

2019 

თ. ურუშაძე, თ. ქვრივიშვილი, მ. 

მერაბიშვილი, გ. წერეთელი, რ. 

კახაძე. დამხმარე პერსონალი: ქ. 

გოგიძე (თარჯიმანი), ა. 

ვეშაგურიძე. 

2 

„ლანდშაფტური მეცნიერებების 

აქტუალური პრობლემები: 

გარემო, საზოგადოება, 

პოლიტიკა“ (№ MG-ISE-18-370), 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი, ფიზიკური 

გეოგრაფია. 

2018-2019 
თამარ ხარძიანი-პროექტის 

კოორდინატორი 

1. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებს წაეკითხათ ლექციები 

საქართველოს ნიადაგების შესახებ და იყო საველე გასვლები, გაკეთდა ნიადაგის ჭრილები. აუდიტორულ 

პირობებში წაკითხული იქნა ლექციები მოწვეული უცხოელი და ადგილობრივი ლექტორების მიერ. 

წაკითხული ლექციების კურსი თარგმნილი იქნა ინგლისურად. 

2. პროექტი გულისხმობდა საერთაშორისო კონფერენციისა და სეზონური სკოლის ორგანიზებას ივანე 

ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ღონისძიება სახელწოდებით „ლანდშაფტური 

მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები: გარემო, საზოგადოება, პოლიტიკა“  ჩატარდა 2019 წლის 9-13 

სექტემბერს, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისი, საქართველო.  

გამოქვეყნდა კონფერენციის შრომათა კრებული. 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  ელენე სალუქვაძე 

(შემდგენელი) 

დავით უკლება 

ბიობიბლიოგრაფია 

ISBN 978-9941-13-883-6 

    ISSN 2298 -0059 

თბილისი 

თსუ -ს გამომცემლობა 

 

122  

2 კობა ხარაძე ბუნების დაუღალავი 

მკვლევარი. დავით 

უკლება . ISBN 978-9941-

9617-8-6 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

,,სვეტი“ 

243 

3 კობა ხარაძე მარნეულის 

მუნიციპალიტეტი. ბუნება, 

წარსული, აწმყო. ISBN 978-

99419669-0-3 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

,,სვეტი“ 

372 

4 კობა ხარაძე ტოპონიმიკური 

შტუდიები II. ISBN 978-

9941-9617-9-3 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

,,სვეტი“ 

364 

5 კობა ხარაძე წარსულის ქრონიკები. 

მოგონებები. ISBN 978-

9941-9669-1-0 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

,,სვეტი“ 

332 

1. წიგნი გამოდის თვალსაჩინო ქართველი მეცნიერის, ბუნების აღიარებული მკვლევარის, სახელმწიფო 

პრემიის ლაურეატის, ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის პრემიის ორგზის ლაურეატის, მეცნიერების 

დამსახურებული მოღვაწის, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ დავით უკლებას 

დაბადებიდან 100 წლისთავის აღსანიშნავად. წინამდებარე ნაშრომში თავმოყრილია 1939-2014 წლების 

მასალა: სამეცნიერო შრომები, რუკები, მისი რედაქციით და რეცენზიით გამოცემული შრომები, 

ლიტერატურა მის შესახებ და საიუბილეო თარიღები.  მასალა განლაგებულია ქრონოლოგიურ-ანბანური 

რიგით. შრომების სიას წინ უძღვის პროფ. დ. უკლებას სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი 

მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვა. ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ძირითდი თარიღები. ერთვის ძირითადი 

შრომებისა და მონოგრაფიების, გეოგრაფიულ სახელთა და პირთა ანბანური საძიებელი. 

2. წიგნი ეძღვნება ბუნების აღიარებულ მკვლევარის, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის, ვახუშტი 

ბაგრატიონის სახელობის პრემიის ორგზის ლაურეატის, მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწის, 

გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ დავით უკლებას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის განვლილ 

საინტერესო გზას. მონოგრაფია განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის და, რაღა თქმა უნდა, 

მეცნიერის შემოქმედებით დაინტერესებულ პირთათვის. დავით უკლებას კოლეგები, მოწაფეები და მისი 

სამეცნიერო შრომების დამფასებლები ბევრ ახალ დეტალს შეიტყობენ ბუნების ამ დიდი მკვლევარის მეტად 

ნაყოფიერი შემოქმედებიდან. 

3. წიგნში მოცემულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის საინტერესო წარსული, დღევანდელობა, მისი ბუნება, 

გეოგრაფიული სახელწოდებების ისტორია და წარმომავლობა, ბუნებისა და მატერიალური კულტურის 

ძეგლები და სხვ. ავტორი წლების განმავლობაში იკვლევდა ამ მეტად საინტერესო მხარეს, არაერთი წერილი, 

სტატია თუ წიგნი გამოაქვეყნა მასზე; არაერთი სატელევიზიო გადაცემა მიუძღვნა მხარის ბუნებას, 

ხუროთმოძღვრულ ძეგლებს... შექმნა მდიდარი ფოტო არქივი. 1991 წელს დაიბეჭდა მისი ,,საქართველოს 

ისტორიულ გეოგრაფია”. ქვემო ქართლი, ხოლო 2014 წელს დაიბეჭდა წიგნი ,,თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის ბუნება, წარსული, აწმყო”. ამჯერად ასეთივე ხასიათის ნაშრომია მარნეულის 

მუნიციპალიტეტზე. წიგნი დააინტერესებს როგორც მარნეულის, ისე ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში 

მცხოვრებთ, რათა უფრო ახლოს გაეცნოს ამ მხარეს, მის წარსულს და აწმყოს. 

4. წიგნში გადმოცემულია ავტორის მიერ წლების განმავლობაში დაბეჭდილი და გამოუქვეყნებელი 

ტოპონიმიკური საკითხები; ნაწილი გამოქვეყნებულია სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებში, კრებულებში, ხოლო 
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ნაწილი ხელნაწერის სახითაა დარჩენილი. ისინი დალაგებულია გამოქვეყნების ქრონოლოგიით, რაც 

მითითებულია თითოეული წერილის ბოლოს. ბევრი მათგანი დღესაც აქტუალურს წარმოადგენს, 

რამდენადაც ისინი უმეტესად ყურად არ იღეს და არ გაატარეს შესაბამისი ღონისძიებები მათი 

გამოსწორებისათვის. ახლა ბევრ მათგანს თავი მოუყარეთ, ერთიან სურათად წარმოვადგინეთ, რადგან მათი 

მოძებნა გაფანტულად შედარებით გაძნელებულია; ამიტომ ერთად თავმოყრილი სახით შევთავაზეთ 

მკითხველს. პირველი ნაწილი 2018 წელს გამოვეცით; გარდა გამოქვეყნებული წერილებისა, წიგნის მეორე 

ნაწილში შევიდა ის წერილები, რომლებიც არ გამოქვეყნებულა და ჩემს არქივს ხელნაწერების სახით 

შემორჩა. ცხადია, მათში ტოპონიმიკის აქტუალური საკითხებია განხილული.   

5. წიგნში გადმოცემულია ავტორის საკუთარი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის განვლილი ქრონიკები. იგი 

დროისა და სივრცის მიხედვით დალაგებული თავგადასავლები, შემთხვევები და ცხოვრებისეული სხვა 

ამსახველი მომენტებია გადმოცემული. ყველაფერი ეს დღემდე ჩემს გონებას თითქმის უწყვეტად შემორჩა, 

თუმცა უმეტეს წილად ვრცელი დღიურები მაქვს გაკეთებული. სწორედ ამ ჩანაწერებისა და საღი 

მეხსიერების წყალობით გადავწყვიტე ყველაფერი ეს ერთ წიგნად შემეკრა.  
 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  ელენე სალუქვაძე 

თამილა ჩალაძე 

Actual problems of 

Landscape Sciences 

Environment Society 

Politics 

(Proceedings) ISBN 978-

9941-13-868-3 

თბილისი, 

თსუ-ს გამომცემლობა 

 

6 

2 ელენე სალუქვაძე 

თამილა ჩალაძე 

Actual problems of 

Geography 

(Proceedings) ISBN 978-

9941-13-885-0 

თბილისი, 

თსუ-ს გამომცემლობა 

 

 

5 

3 ელენე სალუქვაძე 

თამილა ჩალაძე 

Actual problems of 

Geography 

(Proceedings) ISBN 978-

9941-13-885-0 

თბილისი, 

თსუ-ს გამომცემლობა 

4 

4 კობა ხარაძე Actual problems of 

Geography 

(Proceedings) ISBN 978-

9941-13-885-0 

თბილისი, 

თსუ-ს გამომცემლობა 

4 

5 ვალერიანე კეკენაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აფხაზეთი XIX 

საუკუნეში 

რეტროსპექტული 

კარტოგრაფირება. 

აფხაზეთი 

კულტურულ-

ისტორიული წარსული 

და თანამედროვეობა, 

კონფერენციის 

მასალები. იბეჭდება  

 

თბილისი 

 

 

 

7 
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6 ვალერიანე კეკენაძე სოფელი კორბოული 

(ისტორიული 

გეოგრაფია). 

საქართველოს 

საპატრიარქოს 

სოფლების ისტორიის 

შემსწავლელი 

სამეცნიერო ცენტრი, 

კრებული I. იბეჭდება 

თბილისი 9 

1. ნაშრომში განხილულია კომპლექსური კვლევის შედეგები, რომელიც ჩატარდა ტყიბულ-შაორის 

ქვანახშირის სამთო-მომპოვებელ და კურსების ტეშენიტის საბადოების მიდამოებში. სტატიაში მოცემულია 

ლანდშაფტის, ნიადაგისა და მცენარეულობის ცვლილებები და მათი სპეციფიკური ეკოლოგიური 

თავისებურებები, აღნიშნულ ადგილებში.  შედგენი;ლ იქნა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

მსხვილმასშტაბიანი რუკა (1: 50 000), GIS ანალიზის, ლიტერატურის, საექსპედიციო მასალების, 

სატელიტური,  აერო სურათების და ტოპოგრაფიული რუკების მეშვეობით. გამოვლენილია ეკოლოგიური 

დაძაბულობის ზონები. ნაჩვენებია რელიეფის მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია, გეოდინამიკური 

პროცესების ინტენსიფიკაცია (მეწყერი და ღვარცოფები) და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება, როგორც 

ქვანახშირის მოპოვებასთან დაკავშირებული ძირითადი რისკები. სოფელ კურსებში ღია წესით ტეშენიტის 

მოპოვება იწვევს ტექნოგენური ორმოების წარმოქმნას, ნიადაგისა და მცენარეული საფარის განადგურებას 

და დაბალი ხარისხის ანთროპოგენური ლანდშაფტების წარმოქმნას.  გამოიყო  ანთროპოგენური 

ზემოქმედების შემდეგი ზონები: 1. ძლიერი ზემოქმედების ზონა, სადაც მცენარეულობა და ნიადაგი 

მთლიანად განადგურებულია, მიკრო რელიეფის ცვლილება და შესაბამისად მიკროკლიმატის ცვლილება კი 

იწვევს ლანდშაფტის ტრანსფორმაციას. 2. სამთო ობიექტის მიმდებარე ზონა. 3. გარდამავალი ზონა სამთო-

მოპოვებით ლანდშაფტებსა და ბუნებრივ ლანდშაფტებს შორის, რომელიც ნაწილობრივ განადგურებულია 

და  ნაწილობრივ შეცვლილია. 

2. ამა თუ იმ რეგიონის გარემოს ათვისება უკავშირდება, როგორც ბუნებრივ პირობებს და რესურსებს, ისე 

ტერიტორიის გეოგრაფიული მდებარეობის თავისებურებებს და ისტორიულ პროცესებს. გარემო პირობები 

თავის მხრივ გამოავლენს მოსახლეობის მატერიალურ და სულიერ კულტურას, ტრადიცი ებს, 

ბუნებათსარგებლობის და განსახლების თავისებურებებს. ეს ყოველივე ნათლად აისახება ლან დშაფტებში, 

როგორც ერთიან (მთლიან) ტერიტორიულ სისტემაში, რომელსაც გარკვეული, მისთვის დამახასიათებელი 

პოტენციალი გააჩნია, ე. ი. მას აქვს უნარი მასში მცხოვრები ადამიანები უზრუნ ველყოს: სითბოთი, წყლით, 

დასვენების შესაძლებლობით (რეკრეაციით) და სხვ. ყოველივე ამისთვის კი მნიშვნელოვანია ლანდშაფტების 

სარესურსო პოტენციალის გამოვლენა, რისთვისაც საექსპედიციო მასალების, აეროკოსმოსური სურათების 

და ტოპოგრაფიული რუკების გამოყენებით, GIS ტექნოლო გიით შეიქმნა იმერეთის ლანდშაფტების 

გეოინფორმაციული სისტემა. შედგენილია იმერეთის რეგი ონის მსხვილმასშტაბიანი (1: 50 000) 

ლანდშაფტური რუკა, რომელზეც ლანდშაფტები გამოყოფილია ლანდშაფტის სახის დონეზე. გამოთვლილია 

თითოეული ლანდშაფტის ფართობი. ნაჩვენებია სხვა- დასხვა ჰიფსომეტრიულ დონეზე ლანდშაფტთა 

ბუნებრივ-რესურსული თავისებურებანი და შეფასე- ბულია მათი აგროკლიმატური, საკურორტო-

რეკრეაციული მნიშვნელობა. კვლევის შედეგმა გვიჩვენა, რომ გეოგრაფიული პირობები, რესურსების 

გამოყენების თავისებურებანი მნიშვნელოვნად აისახება ლანდშაფტთა ტრანსფორმაციაზე, განსახლების 

თავისებურებებსა და მეურნეობაზე, საკვლევ ტერი- ტორიაზე ანთროპოგენური ზემოქმედება განიცადა 

ლანდშაფტის თითოეულმა კომპონენტმა, განსა კუთრებით კი მცენარეულმა საფარმა, ხოლო ლანდშაფტთა 

მთლიანი ცვლილება კი იმერეთის ბარის ნაწილში განხორციელდა. ძლიერ ტრანსფორმირებულ ვაკეთა და 

მიმდებარე მთისწინეთის ლანდშაფ- ტთა 80-95%-ით ინტენსიურად არის გარდაქმნილი, ხოლო 

საშუალომთიანეთში, ეგზოდინამიკური პროცესების და სამთო-მოპოვებითი საქმიანობის შედეგად 

პრაქტიკულად მთლიანად გარდაქმნილი ლანდშაფტები გვხვდება, რომელთა წილი იმერეთის მთლიანი 

ტერიტორიის 10-15% შეადგენს. 

3. უკლებას სამეცნიერო კვლევის სფერო ფიზიკური გეოგრაფიის სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავდა. 

მათგან მთავარს მთიანი მხარეების ბუნებრივი პირობების და რესურსების კვლევა, საქართველოს და მისი 

რეგიონების ფიზიკურ-გეოგრაფიული დარაიონება, ადამიანის და ბუნების ზემოქმედების შედეგად  

მოდიფიცირებული ლანდშაფტების გამოვლენა და შეფასება წარმოადგენდა. ცხადია ყველა 

ზემოთჩამოთვლილი საკითხის კვლევა, ბუნებაში ობიექტურად არსებული ცალკეული ბუნებრივი და 

ანთროპოგენური ტერიტორიული ერთეულების გამოვლენას და მათ რუკაზე ასახვას საჭიროებდა. ყოველივე 

ამის გამო დ. უკლებას მიერ  შეიქმნა არაერთი რუკა, რომელთაგან აღსანიშნავია „საქართველოს 
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ლანდშაფტების რუკა“, რომლიც  განთავსებულია 1964 წელს, გეოგრაფიის ინსტიტუტში, აკადემიკოს ალ. 

ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით შექმნილ საქართველოს პირველ ეროვნულ ატლასში („საქართველოს სსრ 

ატლასი“), ქართულ და რუსულ ენებზე.   

წვრილმასშტაბიანი სამეცნიერო-საცნობარო ლანდშაფტური რუკები თავისი მრავლისმომცველი შინაარსით, 

სხვადასხვა გამოყენებითი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისინი მოუხერხებელია 

წვრილკონტურიანობის გამო. საშუალომასშტაბიანი და მსხვილმასშტაბიან ლანდშაფტურ რუკებს კი მეტად 

დიდი პრაქტიკული გამოყენება აქვთ. ლანდშაფტური რუკა იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ იგი 

საფუძველს წარმოადგენს ისეთი სპეციალური რუკებისთვის, როგორიცაა, მაგალითად ბუნებრივი 

დარაიონების, ბუნებისდაცვის, რეკრეაციული, მელიორაციული  და სხვ. 

დავით უკლებას მეთოდიკით, მისი ხელმძღვანელობით პირველად შეიქმნა საქართველოს ლანდშაფტური 

რუკა (კედლის სასწავლო რუკა, მასშტაბი 1: 600 000), დოც. მ. სანებლიძისა და პროფ. ქრ. ჯაყელის 

თანაავტორობით, ქართულ და რუსულ ენებზე, 1983 წელს კი საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის 

წამყვან გეოგრაფთა ერთობლივი მუშაობის შედეგად შედგენილ იქნა ამიერკავკასიის პირველი 

საშუალომასშტაბიანი ლანდშაფტური რუკა, რომელიც მოსკოვში გამოიცა 1983 წელს.  

ბეჭდური სახით, ცალკე გამოცემული კარტოგრაფიული ნაშრომების გარდა, დ. უკლებას სხვადასხვა 

კრებულში გამოქვეყნებულ სტატიებს თან ერთვის მის მიერ შედგენილი კარტოგრაფიული 

მსხვილმასშტაბიანი რუკები. ასეთებია, მაგალითად ,,აღმოსავლეთ საქართველოს  ბუნებრივი 

ლანდშაფტებისა და ფიზიკურ-გეოგრაფიული დარაიონების რუკა”, ,,საქართველოს ისტორიული წარსულის 

(XVIII ს) ბუნებრივი კომპლექსები”, ,,საქართველოს ლანდშაფტების რუკა ვახუშტის მიხედვით”, ,,იაღლუჯას 

მაღლობის ლანდშაფტური რუკა“, რუკა - „თბილისის და მისი მიდამოების ლანდშაფტები“,  ,,კოლხეთის 

დაჭაობებული ვაკის ლანდშაფტური რუკა’’ და სხვ. 

4. ნაშრომი წარმოადგენს ვახუშტი ბაგრატიონის ,,საქართველოს გეოგრაფიის“ მიხედვით წყაროების 

გავრცელების არეალებს და მათ თვისებებს. XVIII ს-ის I ნახევრის უდიდესი ქართველი გეოგრაფის ვახუშტი 

ბაგრატიონის შრომაში, საქართველოს გეოგრაფიაში სხვა მრავალ საკითხთან ერთად საკმაო ყურადღება აქვს 

დათმობილი წყაროთა მრავალფეროვნებას; რეგიონებისა და ცალკეული ადგილების დახასიათებისას, 

თითქმის არ რჩება პატარა წყაროც კი. დაჯგუფებულია წყაროთა ხასიათი, თვისებები, მოცემულია მათი 

განლაგება. რეგიონებისა და ადგილების დახასიათებისას მხედველობის არედან არ რჩება წყაროს 

სახელწოდება, ამასთან, ზოგიერთ რეგიონზე ზოგადად მიუთითებს _ ,,წყარონი მრავალნი, კეთილნი,“ 

,,წყაროთა შემკული არს,“ ,,წყარონი ტკბილნი, მშვენნი და კარგნი,“ ,,არს წყაროიანი,“ ,,წყაროიან-მდინარიანი“ 

და სხვ. გარდა ზოგადი მითითებისა, მრავლად არის დასახელებული წყაროს სხვადასხვა სახეები. ვეძა (მჟავე 

წყალი), მლაშე და მწარე წყალი, თბილი და ცხელი წყალი, მცირე წყარო, დიდი წყარო და სხვ. 

განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს სამკურნალო წყაროები, რომელთა თვისებები დაწვრილებით აქვს 

აღწერილი. მეცნიერის მრავალმხრივი ცნობები კი დამყარებულია საკუთარი ნანახით და დაკვირვებით. 

5. აფხაზეთის ტერიტორია მუდამ იყო საქართველოს ორგანული ნაწილი და ეს თავსებადობა კითხვის ნიშნის 

ქვეშ არასოდეს დამდგარა. XV საუკუნიდან, როდესაც ერთიანი საქართველოს სამეფო დაიშალა, აფხაზეთი 

რჩება იმერეთის სამეფოს შემადგენლობაში. XVI საუკუნის შუა წლებში იმერეთის სამეფოს გამოეყო და ცალკე 

პოლიტიკურ ერთეულებად ჩამოყალიბდნენ: გურიის, ოდიშისა და აფხაზეთის სამთავროები. ქართული 

სამეფო–სამთავროების მუდმივმა ურთიერთქიშპობამ და ოსმალთა განუწყვეტელმა სამხედრო ექსპანსიამ 

ძალზედ დაამცრო მათი უნარი აღეკვეთათ XVI საუკუნიდან აფსუა ტომთა მასიური ჩამოწოლა აფხაზეთის 

ტერიტორიის ჩრდილო–დასავლეთ ნაწილში. აღნიშნულ მოვლენებს მკვეთრი ეთნიკური ცვლილება მოჰყვა 

რეგიონში.  XVII-XVIII საუკუნეებში აფხაზეთის სამთავროში ჩამოსახლებულ აფსუებს, რომლებიც ოდიშის 

სამთავროს დაპყრობასაც ცდილობდნენ, შეურიგებელ წინააღმდეგობას უწევდნენ ოდიშის მთავრები. ისინი 

მუდმივ ბრძოლას აწარმოებდნენ აფხაზეთის მიმართულებით და აფსუათა ექსპანსიის შეჩერებას 

ცდილობდნენ (ცხადაია, ხორავა, თბ., 2001, გვ. 21). საქართველოს ისტორიულ გეოგრაფიაში, გვიან 

ფეოდალური ხანის კვლევის სფეროში, ერთ–ერთ პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს კარტოგრაფიული 

გამოსახულებების სიმცირე, არსებული ისტორიული რუკები ძირითადად სქემატურია და  ტოპონიმების 

ნაკლებობას განიცდის. გეოგრაფიულად გამართული, ოროგრაფიული ერთეულებით დატვირთული 

საისტორიო კარტოგრაფიული გამოსახულებები ხელს შეუწყობს სხვადასხვა საკითხის უკეთეს ვიზუალურ 

აღქმასა და თეორიულ გააზრებას. წინამდებარე ნაშრომში ჩვენ მიზნად დავისახეთ რეტროსპექტული 

კარტოგრაფირების მეთოდის გამოყენებით აღგვედგინა თანამედროვე აფხაზეთის ავტონომიური 

რესუბლიკის ტოპონიმიისა და ადმინისტრაციული დანაყოფების ცვლილება XIX საუკუნეში. 

6. სოფელი კორბოული ერთ–ერთი უძველესი დასახლებაა საჩხერის მუნიციპალიტეტში. სტატიაში 

წარმოდგენილია სოფლის ისტორიული გეოგრაფიის რიგი საკითხები. ყურადღება გამახვილებულია 

დასახლებული პუნქტის ტოპონიმიასა და მიკროტოპონიმიაზე, როგორც სოფლის ისტორიის მნიშვნელოვან 
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წყაროზე. ცალკეა წარმოდგენილი ინფორმაცია სოფლის ტერიტორიაზე ძველად არსებული ნასოფლარების 

შესახებ, ადგილზე მცხოვრებ გვართა და უბანთა განლაგების სპეციფიკის თაობაზე. სტატიაში აგრეთვე 

მოცემულია კორბოულის შესახებ არსებული წერილობითი ისტორიული წყაროები, რომლთაგან უძველესი 

მე–17 საუკუნით თარიღდება, აგრეთვე, ცნობები მოიცავს 18–19 საუკუნეებსაც. ნაშრომში დეტალურადაა 

განხილული ადგილზე არსებული ისტორიული გზები, სამთელას სასაზღვრო ციხე და სხვა 

ხუროთმოძღვრული ძეგლები.  
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2. სამხრეთ საქართველოს ტბიური ნაფენების შესწავლის დროს ნათლად ჩანს, რომ აქ ტბიური 

ნაფენების შექმნა ძირითადად დაკავშირებულია ლავური ნაკადების მიერ ხეობების 

გადაკეტვასთან, რომელიც თავისთავად იწვევს მდინარეების შეგუბებას, ხოლო ტბიურ ნალექებში 

განამარხებული მცენარეულობა მიუთითებს ტყიანი სტეპისათვის დამახასიათებელ ლანდშაფტზე. 

3. სტატიაში განხილულია ხევის რეგიონის ნიადაგების კვლევა. საკვლევი ტერიტორია დაყოფილი 

იქნა ექსპოზიციის, დაქანების და ზღვის დონიდან სიმაღლის მიხედვით. ჩატარდა ნიადაგების 

საველე და ლაბორატორიული კვლევები. ზემოთ აღნიშნული სამი კომპონენტის მიხედვით 

დაყოფის შემდეგ, გამოვლენილი იქნა საკვლევ ტერიტორიებს შორის მსგავსება და განსხვავება. 

4. ყოველი ისტორიული პროვინციისათვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენდა 

თავდაცვითი ნაგებობების არსებობა, რომელიც ომიანობისას მოსახლეობის თავშესაფარი უნდა 

გამხდარიყო. ციხესიმაგრეები ყველა ფეოდალურ სახლს ჰქონდა. სწორედ ის იყო მისი სიძლიერის 

ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი. ციხესიმაგრეები ხშირად ხეობათა საზღვრის ჩამკეტებად 

გვევლინება, ზოგჯერაც სასაზღვრო და შიდა ციხეებად. ციხეებთან ერთად არსებობდა მცირე 

კოშკები, რომელიც უმეტესად საგუშაგო–სათვალთვალო ფუნქციას ასრულებდნენ და მტრის 
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შემოსვლის შემთხვევაში ცეცხლის ანთებით ნიშანს აძლევდნენ დანარჩენ კოშკებსა და 

ციხესიმაგრეებს, რომლებიც თავის მხრივ ანთებდნენ სასიგნალო კოცონს და მთელ გაყოლებაზე 

არსებულ მსგავს ნაგებობების საშუალებით მოსახლეობა უმალვე იტყობდა მტრის შემოსვლას 

მხარეში. სტატიაში განხილულია საჩხერის მუნიციპალიტეტის საფორტიფიკაციო ქსელის 

გეოგრაფია, ნაშრომს თან ერთვის ისტორიულ-გეოგრაფიული რუკა. 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 თამარ ხარძიანი, 

რომან 

მაისურაძე 

Forest Landscapes 

and IUCN Red List 

Species in the 

Communities of 

Lower Racha, DOI: 

100392102019775 

International 

Journal of Research 

Publication/Biology 

and Life Sciences, 

39(2) 

International 

Journal of Research 

Publication, UK 

8  

2 რომან 

მაისურაძე, 

თამარ ხარძიანი, 

თეა ერაძე 

Retrospective 

mapping of the XVI 

century Samtskhe-

Javakheti viticulture 

and fruit farming, 

DOI: 10.2478/mgrsd-

2019-0027 

Miscellanea 

Geographica-

Regional Studies on 

Development, 24(1) 

De Gruyter, 

Warsaw, Poland 

11  

1. ნაშრომში წარმოდგენილია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტყის ლანდშაფტები და ბუნების 

კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირის წითელი ნუსხის მიხედვით საფრთხეში მყოფი ხე-

მცენარეების გავრცელება. ნაშრომი მოიცავს ავტორების მიერ შედგენილ ტყის ტიპების და 

ძირითადი ტყეშემქნელი სახეობებისა რუკასა და კარტოგრამებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 

თემების მიხედვით. 

2. ნაშრომში წარმოდგენილია XVI საუკუნის  სამცხე-ჯავახეთის მევენახეობისა და მეხილეობის 

კვლევის შედეგები. სტატია მოიცავს ავტორების მიერ შედგენილ საკვლევი რეგიონის და პერიოდის 

ადმინისტრაციული დარაიონების, ვენახების გავრცელების, წარმოებული ღვინის გეოგრაფიის, 

ხეხილის ბაღების გავრცელებისა და ხილის პროდუქციის რაოდენობის რუკებს. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 ვ. კეკენაძე აფხაზეთი XIX საუკუნეში 

რეტროსპექტული 

კარტოგრაფირება. 

2019 წლის 26 სექტემბერი, 

თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

თამარ ხარძიანი ბუნებრივი საფრთხეების 

ზემოქმედება მესტიის 

მუნიციპალიტეტის 

აგროლანდშაფტებზე/The Impact 

of Natural Hazards on the 

Agricultural Landscapes of Mestia 

Municipality 

18-19 ოქტომბერი, 2019, 

კატმანდუ, ნეპალი 

2 თამარ ხარძიანი მონაწილეობდა მსმენელის 

სტატუსით 

29-31 აგვისტო, 2019, ლუბლიანა, 

სლოვენია 

3 თამარ ხარძიანი, 

რომან მაისურაძე 

ლანდშაფტური მიდგომის 

გამოყენება ტრაქეოფიტების 

რუკათშედგენისთვის, 

ამროლაურის მაგალითზე, 

საქართველო/Application of 

landscape approach for 

the mapping of tracheophytes in 

Ambrolauri, Georgia 

30 ოქტომბერი-1ნოემბერი, 2019, 

ანკარა, თურქეთი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება 
ვაჟა ნეიძე-ხელმძღვანელი 

1. ნანა ნადარეიშვილი  

2. გიორგი მელაძე 

3. მზია თუთბერიძე 

4. გიორგი ხომერიკი 

5. ნანა კვირკველია 

6. სოფიკო ჯვარშეიშვილი 

7. გივი თავაძე 

8. ალექსანდრე ბერიანიძე 

 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

საქართველოს დემოგრაფიული 

პოტენციალი (აღმოსავლეთი 

საქართველო 

2019-2022 

ვ. ნეიძე - განსახლება და 

კვლევის საერთო 

ხელმძღვანელობა; ნ.  

ნადარეიშვილი - მოსახლეობის 

სქესობრივ-ასაკობრივი 

სტრუქტურა; გ. მელაძე - 

მოსახლეობის ბუნებრივი 

მოძრაობა; მ. თუთბერიძე - 

მოსახლეობის სოციალური-

ეკონომიკური მდგომარეობა; გ. 

ხომერიკი - დემოგრაფიული 

ცვლილებების ისტორია; ნ. 

კვირკველია - შიდა მიგრაცია; ს. 

ჯვარშეიშვილი - მოსახლეობის 

სოციალური-ეკონომიკური 

მდგომარეობა; გ. თავაძე - 

მოსახლეობის სოციალური-

ეკონომიკური მდგომარეობა  

ბოლო წლების დემოგრაფიული სტატისტიკა ცხადყოფს დემოგრაფიული ვითარების მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს  დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში -   შემცირდა მოსახლეობის აბსოლუტური 

რაოდენობა; დაეცა ბუნებრივი მატება; გაიზარდა მოკვდაობა; შესამჩნევი გახდა მოსახლეობის დაბერების 

პროცესი და სხვ. ამ პრობლემების შესწავლასა და ქვეყნის დემოგრაფიული პოტენციალის შეფასებას 

ითვალისწინებს გეოგრაფიის ინსტიტუტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების 2019-2022 წლების 

გარდამავალი პროექტი. პროექტის პირველი ეტაპის (2019 წლის) სამეცნიერო კვლევითი გეგმით 

განსაზღვრული იყო 1990-2018 წლებში აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში მომხდარი  

დემოგეოგრაფიული ცვლილებების კვლევა.  კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აღმოსავლეთ საქართველოს სამ 

რეგიონში, - მცხეთა მთიანეთში, შიდა და ქვემო ქართლში, დემოგრაფიული ვითარების და მოსახლეობის 
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გეოგრაფიის ცალკეული საკითხების (ფიზიკურგეოგრაფიული, ისტორიულგეოგრაფიული, პოლიტიკური, 

ეკონომიკური ფაქტორების, მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის,  სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის, 

ეთნიკური სტრუქტურა, მექანიკური მოძრაობის (მიგრაციის), სივრცითი განაწილების და განსახლების)  

შესწავლა და შეფასება. განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენდა  დემოგრაფიული ვითარების 

ტერიტორიული ასპექტები - ფიზიკურ- და საზოგადოებრივგეოგრაფიული ფაქტორები, რეგიონული 

სხვაობები, ადგილობრივი თავისებურებები. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შიდა და ქვემო ქართლში 

შექმნილი დემოგრაფიული ვითარება, მოხდა მისი აღწერა და შეფასება. დადგინდა ამ რეგიონების 

დემოგრაფიის რაოდენობრივი მაჩვენებლებისა და სტრუქტურის ცვლილებები 1989-2019 წლების მანძილზე. 

  

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

კულტურული ტურიზმის 

მდგრადი განვითარება შავი 

ზღვის აუზში. სოციალურ-

ეკონომიკური გეოგრაფია, 

ტურიზმი. ევროკაშირი. 

სოზოპოლის მუნიციპალიტეტი, 

ბულგარეთი 

2.08.2018 – 1.07.2020 

გ. გავარდაშვილი-

ხელმძღვანელი, თ. 

სუპატაშვილი-პროექტის 

მენეჯერი, გ. მელაძე-ტურიზმის 

ექსპერტი, ნ. გავარდაშვილი-

ტურიზმის ექსპერტი 
 

პროექტის ფარგლებში 11-12 მაისს თბილისში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიაც მონაწილეობდნენ 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს პასუხისმგებელი პირები, აგრეთვე 

პროექტში ჩართული მახარეების წარმომადგენლები: უკრაინიდან, ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან, 

თურქეთიდან, ადგილობრივი ექსპერტები. განხილული იქნა რეგიონში კულტურული ტურიზმის 

მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. 17-18 სექტემბერს, ქალაქ იზმაილში (უკრაინა), გაიმართა 

სემინარი თემაზე - ,,მდგრადი ტურიზმი შავი ზღვის აუზში”. აღნიშნულ სემინარზე წარვადგინე მოხსენება - 

,,ტურიზმის ეკონომიკა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები საქართველოში”. პროექტის ფარგლებში 17-18 

ნოემბერს, თბილისში ჩატარდა პროექტის მონაწილეთა სამუშაო შეხვედრა. განხილულ იქნა ვებ-

პლატფორმის შექმნის საკითხები და სოციოლოგიური გამოკვლევის კითხვარი, რომლის შედეგებიც 

გათვალისწინებულ უნდა იქნას აღნიშნული პლატფორმის შესაქმნელად. 

 

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

1 

ტრანსდისციპლინური კვლევის 

იმპლემენტაცია ტურიზმის 

მდგრადი განვითარებისათვის 

კავკასიის რეგიონში. 

სოციალური გეოგრაფია, 

ავსტრიის პარტნიორობის 

პროგრამა - უმაღლესი 

განათლების განვითარების 

სფეროში 
 

1.07.2017 – 20.06.2020 

ა. მუჰარი-ავსტრიული ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, ი. სალუქვაძე-

ქართული ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, სტუდენტური 

ჯგუფების - საკვლევ რეგიონში 

ტურიზმის მდგომარეობისა და 

განვითარების პერსპექტივების 

გამოკვლევის - ხელმძღვანელები: 

ნ. ელიზბარაშვილი, ი. 

ხელაშვილი, მ. ხოხობაია, ნ. 

პავლიაშვილი, გ. მელაძე 

პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 10-21 ივლისს მოეწყო საველე კვლევა დაბა სტეფანწმინდაშიში. 

კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნირებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტების მაგისტრანტებინტები. აგრეთვე ბოკუს (ავსტრია) უნივერსიტეტის 

მაგისტრანტები. გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა - საკვლევი ჯგუფების მიერ, აღნიშნულ რეგიონში 

ტურიზმის მდგომარეობისა და არსებული პრობლემების გამოკვლევა, მათი ანალიზი და ყოველდღიური 

პრეზენტაციები. საკვლევ არეალში გამოკითხული იქნა 100-მდე რესპონდენტი (როგორც ადგილობრივი, 

ასევე ჩამოსული ტურისტები)., მოეწყო შეხვედრა აღნიშნულ სფეროს რეგიონის ხელმძღვანელობასთან, 

ადგილობრივი კერძო სასტუმროების მფლობელებთან. მაგისტრანტებისათვის ავსტრიის გამოყენებით 

მეცნიერებათა უნივერსიტეტის პროფესორის, ქრისტიან მაურერის მიერ წაკითხულ იქნა ლექცია. 

სტუდენტური ჯგუფები ყოველდღიურად გადიოდნენ საკვლევ არეალზე, ატარებდნენ სოციოლოგიურ 

გამოკითხვას წინასწარ დამუშავებული კითხვარით, ამუშავებდნენ მოპოვებულ მასალებს და 

წარმოადგენდნენ პრეზენტაციების სახით. საველე გამოკვლევის დასკვნით დღეს, დაბა სტეფანწმინდის 

კლუბში მოეწყო პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, 

ტურიზმის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტები და მოსახლეობა. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  ნეიძე ვ, პავლიაშვილი ნ, 

თუთბერიძე მ, ხომერიკი 

გ, ლომინაძე გ. 

გეოგრაფიის 

აქტუალური 

პრობლემები 

978-9941-13-885-0 

თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

2019 

5 

2 Meladze G. გეოგრაფიის 

აქტუალური 

პრობლემები 

978-9941-13-885-0 

თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

2019 

4 

1. სტატიაში განხილულია საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიული პროვინციის, სამეგრელოს ტურისტული 

პოტენციალის საკითხები. ამ მხარეს გამორჩეულად ახასიათებს ტურიზმის განვითარებისათვის 
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აუცილებელი რესურსების სიმდიდრე და მრავალფეროვნება. ძირითადად, ეს ეხება მის ბუნებას და 

კულტურულ მემკვიდრეობას. საკუთრივ ტურიზმის ეკონომიკური ბაზა სუსტია. სამეგრელოს მოეპოვება 

როგორც ზღვის სანაპირო (ზღვისპირა ტურისტული ცენტრები ანაკლია და მალთაყვა), ასევე -მთისწინეთისა 

და საშუალო მთების რესურსები: კურორტები: მენჯი, სქური, ცაიში; მაღალი მთის სანახაობები 

(ტობავარჩხილი, ჩაშკიბული, ქუაქანცალია); მდინარეთა, - ტეხურის, აბაშის და ხობის მიმზიდველი 

ხეობები, კარსტული მღვიმეები. მათ გარდა, პოტენციალის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს კოლხეთის 

ჭარბტენიანი დაბლობის დაცული ტერიტორიები (კოლხეთის, კაცობურის). ცალკე აღსანიშნავია ამ მხარეში 

მცხოვრები მოსახლეობის ეთნიკური, კულტურული გამორჩეული თავისებურებები. ნაშრომში მოტანილია 

სამეგრელოს ტურისტული პოტენციალის დარაიონების სქემა. 

2. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა,  საქართველოში მცხოვრები ფერტილური ასაკის ქალების შობადობის 

პოტენციალის შესაძლო მაქსიმუმის დადგენა, თუკი მათთვის დამახასიათებელი იქნებოდა ჰუტერიტების 

სექტის (ანაბაპტიზმის რელიგიური მიმდინარეობა) მსგავსი შობადობის მაჩვენებლები. აღნიშნული სექტის 

წარმომადგენლებს ახასიათებთ შეუზღუდავი შობადობა, რაც შობადობის მაღალ მაჩვენებლებს 

განაპირობებს. ასევე, თუ რამდენად ხდება არსებული პოტენციალის რეალიზება. აღნიშნული მიზნის 

განსახორციელებლად გამოყენებულია მეცნიერებაში აპრობირებული, ამერიკელი დემოგრაფის ენსლი 

კოულის - საერთო შობადობის, ქორწინებითი შობადობის, ქორწინების გარეშე შობადობის და საქორწინო 

სტრუქტურის ინდექსები. კვლევა ეყრდნობა 1959, 1970, 1979, 1989 და 2014 წლების მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერების მონაცემებს. დადგენილია, რომ 1959-2014 წწ. პერმანენტულად კლებულობდა 

ქორწინებითი შობადობის ინდექსების მნიშვნელობები. დიამეტრალურად საწინააღმდეგო ფაქტი 

დაფიქსირდა ქორწინების გარეშე შობადობის ინდექსების შემთხვევაში. ქორწინებაში მყოფი ქალები, 

თავიანთი შესაძლო მაქსიმუმის – დაახლოებით, მხოლოდ მეხუთედის რეალიზებას ახდენდნენ. 

მოსახლეობის უკანასკნელი აღწერის (2014 წ.) შედეგებზე დაყრდნობით, დადგენილია კოულის ინდექსების 

მნიშვნელობები საქართველოში განსახლების ფორმების მიხედვით. 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ვერბეცკი ი, 

მაისურაძე დ, 

ხუციშვილი თ, 

ხომერიკი გ. 

 

ტერიტორიის 

ისტორიულ-

არქიტექტურული 

პოტენციალის 

(იაპ) ლოკალური 

სიმჭიდროვის 

განაწილების 

ცნების 

გამოყენება 

ტურიზმის 

მიზნებისათვის 

ISSN 2587 - 5450 

საქართველოს 

ალექსანდრე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

გეოგრაფიული 

საზოგადოების 

შრომები, ახალი 

სერია (# 2). 

მიღებულია 

დასაბეჭდად 

12 

2 ს. 

ჯვარშეიშვილი, 

უ. გოგრიჭიანი 

პირდაპირი 

უცხოური 

ინვესტიციების 

ზეგავლენა  ქვემო  

ქართლის  

რეგიონის  

ეკონომიკურ 

განვითარებაზე;   

ISSN 2233-3606 

საერთაშორისო 

რეფერირებადი 

და 

რეცენზირებადი 

სამეცნიერო 

პრაქტიკული 

ჟურნალი  

საქართველოს 

ბიზნესის 

მეცნიერებათა 

აკადემია, 

თბილისი 

9 
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მოამბე, 2019 წლის 

დეკემბრის 

ნოემრი 

3 მელაძე გ. 

კობახიძე ნ. 

ახალგაზრდების 

დასაქმების 

პრობლემები 
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1. შემოთავაზებულია ძეგლთა ჯგუფის ისტორიულ-არქიტექტურული პოტენციალის ლოკალური 

სიმჭიდროვის განაწილების განსაზღვრება და გამოთვლის მეთოდიკა. ეს სიდიდე შესაძლებლობას 

იძლევა მოცემულ ტერიტორიაზე გამოვყოთ მასზე განლაგებული ძეგლების უპირატესი გავლენის 

არეები. საექსკურსიო მარშრუტის „ხარისხის“ ფუნქციონალი, რომელიც ამ განსაზღვრების 

საფუძველზეა კონსტრუირებული, შესაძლებლობას იძლევა შევაფასოთ და ერთმანეთს შევადაროთ 

ისტორიული და ხუროთმოძღვრების ძეგლებით გაჯერებულ ტერიტორიაზე ჩასატარებელი 

ექსკურსიების შესაძლო მარშრუტები. ზემოხსენებული მეთოდი გამოყენებულ იქნა ქ. მცხეთის 

ცენტრში ორი მცირედ განსხვავებული მარშრუტის შეფასება-შედარებისთვის. შედეგმა ცხადყო, 

რომ ექსკურსიისაგან მიღებული შთაბეჭდილების მთელი მოცულობის უკეთ აღქმას 

უზრუნველყოფდა ის მარშრუტი, რომელიც ითვალისწინებდა ორი მეტად მნიშვნელოვანი 

ობიექტის მონახულებას შორის შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი ობიექტის მონახულებას. 

2. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესწავლა დღესდღეობით აქტუალური საკითხია 

არამარტო საქართველოში არამედ გლობალურ მასშტაბით.  პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია 

ნიშნავს ახალი საწარმოების დაარსებას, სხვა ქვეყნის მიერ არსებულ საწარმოების შესყიდვას და 

ერთობლივი საწარმოების შექმნას. რადგანაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია გრძელვადიანი 

ინვესტიციაა, ეს მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე, რაც, თავის მხრივ, 

გულისხმობს მიმღებ ქვეყანაში პროდუქციის წარმოების, მოხმარებისა და კეთილდღეობის 

ამაღლებას.  წინამდებარე სტატიაში სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 

აღწერილია რეგიონის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ტენდენციები ქვემო ქართლის რეგიონში და უცხოური კაპიტალის ზეგავლენა 

რეგიონის მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ქვემო ქართლში მრეწველობის სექტორს, სოფლის 

მეურნეობას და ტურიზმის სფეროს განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია. 

დღეისათვის, რეგიონის  მთავრობა ხელს უწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას 

რაც თავისმხრივ იწვევს რეგიონის  მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას და, რაც მთავარია,  ხელს 

უწყობს რეგიონში  ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებას. 

3. წარმოდგენილი კვლევა, სახელწოდებით „შესაძლებლობები და ბარიერები ახალგაზდების 

განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში“, ხორციელდება 2015-2018 

წლებში და მოიცავს 18-35 წლის ასაკის მოსახლეობას. კვლევის მიზანს წარმოადგენს, 

ახალგაზრდების ცხოვრებაში ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესის შესწავლა, როგორიცაა - 
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განათლების დასრულების შემდეგ, შრომით ბაზარზე ინტეგრაცია. პროექტის მთავარ ინოვაციად 

უნდა მივიჩნიოთ, ახალგაზრდებში აღნიშნული გადასვლის პროცესის შესწავლა-ანალიზი 

ცხოვრების კურსის პერსპექტივის („life cource perspective”) მიდგომით, რომელიც გულისხმობს თუ 

როგორ ვითარდება და იცვლება ადამიანი ცხოვრებისეული გამოცდილების მიღების შესაბამისად 

სტრუქტურულ, სოციალურ და კულტურულ კონტექსტში. სტატიაში განხილულია კვლევის ერთ-

ერთი მიმართულება, კერძოდ შესწავლილია ის შესაძლებლობები და შეზღუდვები, რომელთა 

წინაშეც დგანან ახალგაზრდები საქართველოში, განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე 

გადასვლის პროცესში. პარალელურად განხილულია ის გლობალური პროცესები, რომელშიაც 

უწევთ სოციალიზაცია დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების ახალგაზრდებს და რომლის 

ნიშნებიც გამოჩნდა ჩვენს რეალობაში. კვლევითი პროექტი დაფინანსებულია ,,ფოლკსვაგენის” 

ფონდის მიერ და ის ხორციელდება სამ ქვეყანაში: საქართველოში, აზერბაიჯანსა და ტაჯიკეთში. 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში, რომელმაც საქართველოს ყველა რეგიონი მოიცვა, 

გამოიკითხა 2,000 რესპონდენტი. ჩატარებული სიღრმისეული ინტერვიუების საფუძველზე, 

შესწავლილია თუ როგორ აფასებენ ახალგაზრდები იმ სიტუაციას, რომელშიაც იმყოფებიან და 

როგორ უმკლავდებიან იმ პრობლემებს, რომელთაც ისინი აწყდებიან განათლების დასრულების 

შემდეგ შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში. 

4. სტატისტიკური სამსახურებისათვის მიგრაციული პროცესების აღრიცხვა,  ყოველთვის 

წარმოადგენდა ერთ-ერთ პრობლემატურ საკითხს. გასული საუკუნის უკანასკნელ ათწლეულში 

საქართველოში განვითარებული ცნობილი მოვლენების შედეგად,  უკიდურესად გაუარესდა 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 1990-2000 წწ. მშპ-სა და მიგრაციულ 

სალდოს შორის გაანგარიშებულმა პირსონის კორელაციის კოეფიციენტმა,  მაღალი კორელაციური 

დამოკიდებულება აჩვენა (0.833), რაც ნიშნავს, რომ ემიგრაციის მიზეზებს შორის - წარმოების 

დაცემისა და შემოსავლების კლების შედეგად, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუარესება, უმნიშვნელოვანესი იყო. საქართველოს დამოუკიდებლობის 

პირველივე წლებიდან, უმაგალითო მასშტაბის უკონტროლო ემიგრაციული პროცესები წარმოიშვა. 

მიგრაციული სამსახურების მოშლის პირობებში არ ხდებოდა მიგრანტთა ოდნავ მაინც 

დამაკმაყოფილებელი სტატისტიკური აღრიცხვა. არსებული მდგომარეობის შედეგად, 

შეუძლებელი იყო ქვეყნის მოსახლეობის რეალური რაოდენობის დადგენა. შექმნილი ვითარებიდან 

გამომდინარე სპეციალისტები იძულებულნი იყვნენ ალტერნატიული წყაროებითა და საკუთარი 

გაანგარიშებებით ესარგებლათ. მოსახლეობის 2002 წლის აღწერის შემდგომ, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, მოახდინა დემოგრაფიული სტატისტიკის ამსახველი 

მასალების კორექტირება. მიუხედავად ამისა, 2014 წლის მოსახლეობის აღწერამ მნიშვნელოვანი 

შეუსაბამობები დააფიქსირა. აღწერათაშორის პერიოდში (2002-2014 წწ.) საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა კვლავ მოახდინა არსებული დემოგრაფიულ-

სტატისტიკური მასალების გადაანგარიშება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელნი 

გაანგარიშებითი ხასიათისაა, ისინი უფრო რეალურად ასახავენ როგორც მიგრაციის სფეროში ასევე 

ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიული მდგომარეობას. უახლეს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

მიგრაციის ტრადიციულ კოეფიციენტებთან ერთად გაანგარიშებულია მიგრაციული ბრუნვის, 

მიგრაციის ეფექტურობის კოეფიციენტები. ირიბი მეთოდის გამოყენებით დადგენილია 

მიგრაციული სალდოს მნიშვნელობები საქართველოს რეგიონებში 2002-2014 წლების 

პერიოდისათვის. 

5. ქურთული ენა შედის ინდო-ევროპული ოჯახის, ინდო-ირანულ ჯგუფში. ასწლეულების 

მანძილზე რთულ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ პირობებში ცხოვრებამ გამოიწვია 

გეოგრაფიულად ერთმანეთთან დაშორებულ რაიონებში ენის დაყოფა ერთმანეთისგან 

მნიშვნელოვნად განსხვავებულ დიალექტებად. ეს დიალექტები თავადაც იყოფიან ერთმანეთისგან 

ნაკლებად, მაგრამ განსხვავებულ ქვე-დიალექტებად. ასევე, სამ მთავარ დიალექტთან (ქურმანჯი, 

სორანი, ფეჰლევანი) ერთად, არსებობს კიდევ ორი (გორანი, ზაზაკი), რომლებიც ეთნორეგიონის 

ერთმანეთისგან აბსოლუურად დაშორებულ რეგიონებში გამოიყენება. როგორც დასავლელი, ასევე 

ქურთი სპეციალისტების ნაწილი არ თვლის ამ ენებს ქურთულის მონათესავედ, მაგრამ ამ ენებზე 

მოსაუბრე ადამიანთა ჯგუფები თავს უკავშირებენ ქურთ ეთნოსს. ამ ხუთი ენიდან სამს გააჩნია 

მდიდარი ლიტერატურა, ხოლო ორი მათანი - ქორმანჯი და სორანი ერთმანეთის ებრძვის 

უპირატესობის მოსაპოვებლად. ამ „დაპირისპირებას“ უფრო ამძაფრებს ის, რომ ორივე ენა იყენებს 

სხვადასხვა დამწერლობას და „დაპირისპირება“ მიმდინარეობს არა ორი სუვერენული 

სახელმწიფოს უმცირესობებს შორის, არამედ თანამედროვე ისტორიაში პირველი, კვაზი-
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სახელმწიფოებრივი, ქურთული წარმონაქმნის - ერაყის ქურთისტანის ავტონომიაში. ეს პროცესი 

დამატებით წინაღობებს ქმნის მსოფლიოს ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობის 

შემდგომი კონსოლიდაციიის გზაზე.   

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  ნ. პავლიაშვილი, მ. 

თუთბერიძე 

Physical Geography of 

Georgia 

chapter – “Physical-

geographical features of 

tourism development 

 Springer-in press 

 

10 

საქართველოს განსაკუთრებული  ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები მის ტერიტორიაზე  მრავალფეროვანი 

და გამორჩეული ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების განმსაზღვრელია. ქვეყნის ჯანსაღი კლიმატი, 

რთული ოროგრაფიული რელიეფი, მრავალფეროვანი ლანდშაფტები, ხშირი ჰიდროგრაფიული ქსელი და 

შავი ზღვის სანაპირო, სხვადასხვა შემადგენლობის მინერალური წყლები, ტყით დაფარული დიდი 

ფართობები და დაცული ტერიტორიები, სპელეოობიექტები ქმნიან საკურორტო და ტურისტულ-

რეკრეაციული რესურსების ერთობლიობას. აღნიშნული მრავალფეროვანი ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე 

საქართველოში  პრეზიდენტის ბრძანებულებით და კანონით „ტურიზმის და კურორტების შესახებ“, 

გამოყოფილია 103 კურორტი და 180-ზე მეტი საკურორტო ადგილი, რომელთაგან ექვსი კურორტი 

საერთაშორისო მნიშვნელობისაა.როგორც ყველა ბუნებაზე  ორიენტირებული დარგისათვის, ტურიზმის 

განვითარებისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ეკოლოგიური ფაქტორი. დიდი მნიშვნელობა 

აქვს კურორტებზე  მინერალური წყაროების გამოსასვლელების, კლიმატური და სხვა რესურსების დაცვას 

დაბინძურებისაგან. მაღალმთიანი კურორტების ფუნქციონირებას საფრთხეს უქმნის ამ რეგიონებისათვის 

დამახასიათებელი ბუნებრივი კატასტროფები: ზვავები, მეწყერები, ღვარცოფები. ფიზგეოგრაფიული 

პირობები განსაზღვრავენ არა მარტო კურორტის ტიპს და მის სამედიცინო პროფილს, არამედ მისი 

სივრცობრივი განვითარების შესაძლებლობებსაც. საქართველოს ტერიტორიის ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

მახასიათებლები იძლევიან იმის საშუალებას, რომ კურორტების რიცხვი გაიზარდოს, მით უმეტეს, რომ უკვე 

არსებობს მთელი რიგი ადგილებისა, რომელსაც ოფიციალური წრეები და მოსახლეობა კურორტებს 

უწოდებს მიუხედავად იმისა, რომ კანონით მიღებულ სიაში ისინი არ ფიგურირებენ. 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  Badurashvili I. 

Kobakhidze N. 

Nadiradze R. 

Nadareishvili M. 

Meladze G. 

Methodological Report on 

TEWCCA Youth Transitio

n Surveys in Azerbaijan, G

eorgia and Tajikistan  

https://www.researchgate.

net/publication/331162168 

 

 

 

University of 

Bamberg.Germany 

 

 

15 
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ნაშრომში დეტალურადაა განხილული ,,ფოლკსვაგენის“ ფონდის მიერ 2015-2019 წწ. დაფინანსებული 

პროექტის ,,შესაძლებლობები და ბარიერები ახალგაზრდების განათლების დასრულებიდან შრომით 

ბაზარზე დასაქმებამდე გადასვლის პროცესში, შედარებითი ანალიზი საქართველოში, აზერბაიჯანში და 

ტაჯიკეთში“ ფარგლებში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის მეთოდოლოგიური საკითხები. 

აღნიშნული გამოკვლევა საქართველოში ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ,,მოსახლეობის კვლევის 

ეროვნულმა ცენტრმა“ (ჩვენი მონაწილეობით). გამოკვლევა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, იგი 

მოიცავდა 18-35 წლის ასაკის, ორივე სქესის 2000 რესპონდენტს. 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  Elizbarashvili N. 

Meladze G. 

Yeghian M. 

Elizbarashvili R. 

Geographical Indicators of 

Sustainable Development and 

Assessment of Impact on the 

Environment 

doi:10.1088/1755-

1315/381/1/012022 

 

Geographical 

Foundations and 

Ecological 

Principles of the 

Regional Policy 

of Nature 

Management 

 

Irkutsk, 

Russia 

 

5 

2 Badurashvili I. 

Kobakhidze N. 

Meladze G. 

Nadiradze R. 

The institutional context of 

the transition from education 

to work in Georgia. 

https://www.researchgate.net/ 

publication/333103162 

TEW-CCA 

Working Paper  

No. 2.3. 

Bamberg: TEW-

CCA Project 

University of 

Bamberg. 

Germany 
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1. მდგრადი განვითარების ინდიკატორები იმ  მაჩვენებლებს წარმოადგენენ რომელთაც იყენებენ 

ეროვნული, რეგიონული და გლობალური განვითარების ტენდენციების დონის გამოსახატავად. 

აღნიშნული ინდიკატორების ანალიზის მეშვეობით შესაძლებელია, გეოგრაფიული გარემოს 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური თავისებურებების პროგნოზირება. 

დღესდღეობით, მდგრადი განვითარების მაჩვენებლების განსაზღვრის  მრავალი მაგალითი 

არსებობს, რომლებიც აქტიურად განიხილებოდა ჯერ კიდევ რიო დე ჟანეიროს 1992 წლის 

კონფერენციის დროიდან. მაგალითად, გაეროს მდგრადი განვითარების სოციალური 

ინდიკატორის პროგრამის ფარგლებში - ჰუმანური განვითარების ინდექსი, რომელიც შეიცავს ისეთ 

მაჩვენებლებს როგორებიცაა: სიცოცხლის საშუალო მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, მოზრდილი 

მოსახლეობის განათლების დონე და მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე გაანგარიშებით. 

ამჟამად გეოგრაფიული (ეკოლოგიური) მდგრადი განვითარების მაჩვენებლებს მიეკუთვნებიან: 

მიწის, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, მცენარეებისა და ცხოველების, ეკოსისტემებისა და 

ლანდშაფტების დეგრადაციის დონე, ბუნებრივი რესურსების გამოყენების, ეკოლოგიური 

პოლიტიკის და ლანდშაფტური დაგეგმარების რეალიზაციის მასშტაბები. ეროვნული 

ბუნებისდაცვითი კანონმდებლობის და საერთაშორისო კონვენციების რეალიზაციის შედეგები. 

მდგრადი განვითარების გეოგრაფიული მაჩვენებლებისა და გარემოზე მისი ზემოქმედების 

გავლენის  შეფასებისას უმნიშვნელოვანესია მეცნიერების ჩართულობა ეკოლოგიური 

პრობლემების შესწავლისა და გამოკვლევების შედეგების რეალიზაციის საკითხებში, ასევე 

მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ცნობიერების დონე და მისი ინფორმირებულობა აღნიშნულ 

სფეროში. 

2. წარმოდგენილი ნაშრომი ეყრდნობა პროექტის - ,,შესაძლებლობები და ბარიერები 

ახალგაზრდების განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე დასაქმებამდე გადასვლის 

პროცესში, შედარებითი ანალიზი საქართველოში, აზერბაიჯანში და ტაჯიკეთში“ - ფარგლებში 

ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკვლევას, რომელიც დაფინანსებული იყო ,,ფოლკსვაგენის“ 

ფონდის მიერ 2015-2019 წწ. ნაშრომში შედგება შესავლისაგან სამი თავისაგან და გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხისაგან. თავი - ,,განათლების სისტემა“, შედგება ხუთი ქვეთავისაგან. პირველ 

ქვეთავში მოცემულია საქართველოში განათლების სისტემის მიმოხილვა და მისი სტრუქტურა. 
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მეორე თავში დახასიათებულია სკოლამდელი განათლება და მისი მდგომარეობა. ამ უკანასკნელის 

ინსტიტუციონალური პირობები მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მშობლებისათვის, ვინაიდან ისინი 

განსაზღვრავენ მცირეწლოვან ბავშვებზე ინსტიტუციონალური ზრუნვის  შესაძლებლობებს. მესამე 

ქვეთავი მოიცავს მსჯელობას ზოგადი განათლების ძირითადი ისეთი მახასიათებლების შესახებ, 

როგორიცაა დაწყებითი და საშუალო განათლება. მეოთხე ქვეთავში განხილულია პროფესიული 

განათლების საკითხები საქართველოში. მეხუთე ქვეთავი ეძღვნება უმაღლეს განათლებას და 

მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ნაწილი - ,,შრომის ბაზრის სისტემა“ შედგება ოთხი 

ქვეთავისაგან, რომლებშიც განხილულია დასაქმების და უმუშევრობის საკითხები. ასევე ქართული 

საზოგადოებისათვის მეტად აქტუალური შრომითი მიგრაციის საკითხები. დასკვნით ქვეთავში 

საქართველოში დასაქმების დაცვის კანონმდებლობის მიმოხილვა. თავი - ,,კეთილდღეობის 

რეჟიმი“ მოიცავს რვა ქვეთავს, რომლებშიც განხილულია საკითხთა ფართო სპექტრი: შრომის 

ბაზრისპოლიტიკა, უმუშევრების დაძლევა, ღარიბი ოჯახებისათვის სოციალური დახმარებები, 

მინიმალური ხელფასი, რელიგიისა და გენდერული როლის შესახებ. ბოლო ქვეთავში 

მიმოხილულია საოჯახო პოლიტიკის საკითხები საქართველოში. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

მელაძე გ. ეპიდემიოლოგიური გადასვლა 

საქართველოში 

11-15 თებერვალი 

საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ერთ-ერთ თვალსაჩინო მოვლენას სიცოცხლის საშუალო 

მოსალოდნელი ხანგრძლივობის სტაგნაცია წარმოადგენს, რომელიც 50 წელზე მეტია გრძელდება. საქსტატის 

მონაცემებით 1960-2016 წწ. მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა მამაკაცებში მხოლოდ 0.1 წლით 

გაიზარდა, ხოლო ქალებში 1.4 წლით და 2016 წელს შესაბამისად 69.2 და 77.2 წელი შეადგინა. დროის იგივე 

მონაკვეთში ევროკავშირის ქვეყნებში იგივე პარამეტრმა მამაკაცებში 11.3 ხოლო ქალებში 11.4 წლით მოიმატა 

და 2016 წელს შესაბამისად 78.0 და 83.4 წელის ტოლი იყო. აღნიშნულ წელს საქართველოში მამაკაცების 

მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 8.8 ხოლო ქალების 6.2 წლით ნაკლები იყო ევროკავშირის 

ქვეყნებზე. დაფიქსირებული ფაქტის უმთავრესი მიზეზები ეპიდემიოლოგიური გადასვლის განსხვავებული 

სცენარით განვითარებაში უნდა ვეძიოთ. 1960-იანი წლების შუა პერიოდში საქართველო და დასავლეთ 

ევროპის ქვეყნები აღნიშნული გადასვლის მეორე ეტაპს მიუახლოვდნენ, რომელიც მოკვდაობის გამომწვევი 

მიზეზების რადიკალურად განსხვავებული სტრუქტურით ხასიათდებოდა და დაავადებათა მკურნალობისა 

და პროფილაქტიკის განსხვავებულ მიდგომას მოითხოვდა. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა დროის 

მოთხოვნის შესაბამისად შეძლეს არსებული სტრატეგიის მოდერნიზება, რასაც შედეგად ბავშვთა 

მოკვდაობის საგრძნობი შემცირება, გარდაცვალებათა დიდი ნაწილის მაღალ ასაკებში გადანაცვლება და 

მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობის მატება მოჰყვა შედეგად. არსებული პრობლემა საქართველოში 

ვერ იქნა გადაჭრილი, რის შედეგადაც პირველი ეპიდემიოლოგიური გადასვლა დაუსრულებელი აღმოჩნდა. 

საქართველოში არსებული დემოგრაფიული სიტუაციიდან და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, სიცოცხლის საშუალო მოსალოდნელი ხანგრძლივობის სფეროში უახლოეს 

5-10 წელიწადში რადიკალური პოზიტიური ცვლილებები ნაკლებად მოსალოდნელია. 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1  Elizbarashvili N. 

Meladze G. 

Yeghian M. 

Geographical Indicators of 

Sustainable Development and 

 

23-27 September, 2019 

Irkutsk, Russia 
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Elizbarashvili R Assessment of Impact on the 

Environment 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორია 
გულიზა ლიპარტელიანი-ხელმძღვანელი 

1. თამარ ჭიჭინაძე 

2. ნატო სოლოღაშვილი  

3. რომან კუმლაძე 

4. ანა ირემაშვილი 

5. ზაზა გულაშვილი 

6. მიხეილ ხაბაზიშვილი  

7. თამარ ცხაკაია 

8. ანი შეროზია 

9. სალომე ნიკოლეიშვილი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

 

მეცნიერების დარგები:  

საბუნებისმეტყველო და 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები 

სამეცნიერო მიმართულებები: 

საბუნებისმეტყველო და 

სოციალური 

საქართველოს რეგიონების 

გეოგრაფიული  ატლასების 

შედგენა და კარტოგრაფიული 

სამეცნიერო-ტექნიკური 

მეთოდებით გამოსაცემად 

მომზადება 

 
 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

  

გ.ლიპარტელიანი - რეგიონული 

ატლასების      კონცეფციის 

ავტორი, თ.ჭიჭინაძე, რ.კუმლაძე, 

ნ.სოლოღაშვილი,  ა. 

ირემაშვილი, ა. შეროზია -

თემატური რუკების 

შემდგენელები 

  

ატლასური კარტოგრაფია კარტოგრაფიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა  მსოფლიოში. 

გეოგრაფიულ ატლასში ბუნებისა და საზოგადოებრივი მოვლენებისა და პროცესების მრავალმხრივი ასახვაა 

შესაძლებელი. ატლასური კარტოგრაფიის მდიდარ საერთაშორისო ტრადიციებზე საქართველოში გასული 

საუკუნის 60-იანი წლებიდან შედგენილი იქნა   არაერთი კომპლექსური ეროვნული, დარგობრივი და 

საცნობარო ატლასი. საქართველოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობა სამხრეთ 

კავკასიაში  გვაფიქრებინებს, რომ კომპლექსური ეროვნული  და საცნობარო ატლასების შექმნის შემდეგ 

მიზანშეწონილია რეგიონული და დარგობრივი კარტოგრაფირების მიმართულებების განვითარება. 

ლოგიკურია შეიქმნას ატლასების სერია საქართველოს  რეგიონებზე, რაც, თეორიული თვალსაზრისით,  

მოითხოვს რეგიონული ატლასების შედგენის კონცეფციისა და მეთოდოლოგიის დამუშავებას. შექმნილი 

კარტოგრაფიული პროდუქტის საბაზრო პროდუქტად გარდაქმნისათვის აუცილებელია უკვე მუშაობის 

პროცესში   რეგიონებში გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანიზაციებთან კონტაქტის დამყარება, მათი  
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დაინტერესება და ჩართულობა. ეს განსაკუთრებით აუცილებელია  ადგილობრივ, რეგიონულ დონეზე 

არსებული პრობლემების გასაცნობად,  მონაცემების მისაღებად და ატლასის თემატიკაში შესატანად.  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული შედეგია  

რეგიონული ატლასური კარტოგრაფირების კონცეფციისა და მეთოდოლოგიის დამუშავება, ხოლო 

პრაქტიკული შედეგია  რეგიონულ კარტოგრაფირებაზე გადასვლა, ატლასის წინასწარი პროგრამის,  მაკეტის  

და ცალკეული რუკების შედგენა.  

  რუკები შეადგინეს: 

  თ.ჭიჭინაძე - ქართლ-კახეთის სამეფო XIX საუკუნეში, აგროკლიმატური რესურსები; 

  ნ.სოლოღაშვილი -კახეთის ფიზიკური რუკა, კახეთის სახელმწიფო საზღვარი, ზედაპირული წყლები; 

  რ.კუმლაძე - საქართველოს და კახეთის დარაიონება, კახეთის სახელმწიფო საზღვარი, ტრანსპორტი; 

  ა.შეროზია და ს.ნიკოლეიშვილი - კახეთის სამეფო XV  საუკუნის მეორე ნახევარში, კომპლექსური   

პროფილის აგება კომპიუტერული პროგრამებით, კახეთის ადმინისტრაციული რუკა, ახმეტის 

მუნიციოალიტეტის ადმინისტრაციული რუკა. 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

მეცნიერების დარგი:  

საზოგადოებრივი მეცნიერებები 

 

სამეცნიერო მიმართულება: 

სოციალური 

 2004 წ. გამოცემული კრებულის 

,,საქართველოს ტერიტორია და 

საზღვრები“ მეორე 

განახლებული გამოცემის 

მომზადება დასაბეჭდად 

 

 

01.2019-12.2019  

ავტორები: თ.ცხაკაია-გაგუა,    

მ.ხაბაზიშვილი, რედაქტორი გ. 

ლიპაარტელიანი, რუკების 

შემდგენელები: რ. კუმლაძე: 

 1.საქართველოს მოსაზღვრე 

ქვეყნები; 2.საქართველოს 

ისტორიულ-გეოგრაფიული 

მხარეები; 3.საქართველოს 

მხარეები; 4.საქართველოს 

ადმინისტრაციული რუკა, 2019. 

ა. ირემაშვილი: 1.საქართველოს 

უკიდურესი წერტილების 

კოორდინატები; 2. საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის 

უღელტეხილები  

ნაშრომი შეიცავს ინფორმაციას საქართველოს ტერიტორიული მოწყობისა და დასახლებული პუნქტების 

ჰიფსომეტრიული მდებარეობის (ადგილის სიმაღლე) შესახებ. გამოყენებულია მოსახლეობის საყოველთაო 

აღწერის 2002 და 2014 წლების მონაცემები. დასახლებული პუნქტების ჰიფსომეტრიული მდებარეობა 

განსაზღვრულია მსხვილმასშტაბიანი 1:50 000 მასშტაბის რუსული და ამავე მასშტაბის  ახალი, 2007 წელს   

გამოცემული  ქართულენოვანი  ტოპოგრაფიული  რუკებით.  როგორც პირველი, ისე მეორე გამოცემისთვის 

გამოყენებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის სხვადასხვა წლების 

გამოცემები. პირველი გამოცემის მსგავსად, ყველა ობიექტის ჰიფსომეტრიული მდებარეობა განსაზღვრულია 

ბალტიის ზღვის დონიდან. დაფიქსირებულია 2002-2014 წლებში  დასახლებული პუნქტების სახელწოდების 

ცვლილება და თარიღები, კერძოდ, სახელგადარქმეული სოფლები, გაყოფილი და შეერთებული სოფლები. 

დასახლებული პუნქტების სახელწოდებები დაზუსტებულია ირ. აბაშიძის სახ. ქართული ენციკლოპედიის 

მიერ გამოცემული გეოგრაფიული სახელწოდებების ორთოგრაფიული ლექსიკონით. კრებულში 9 ცხრილი 

და 6  რუკაა. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

თამარ ჭიჭინაძე 

გეოპარკის დაგეგმვა და მისი 

პერსპექტივები კავკასიაში რაჭის 

რეგიონის მაგალითზე  

(F -19_3971) 

2019-2021 

          დალი ნიკოლაიშვილი - 

   ხელმძღვანელი  

         ნანა ბოლაშვილი - 

   კონსულტანტი 

2 

ზაზა გულაშვილი 

გარემოსა და მოსახლეობის 

უსაფრთხოებაზე წყალსაცავის 

ნეგატიური ზემოქმედების 

შეფასების მეთოდიკა  

                (FR-18-009) 

2019-2022 

        ლია მაჭავარიანი -        

ხელმძღვანელი; 

        ზაზა გულაშვილი - 

კოორდინატორი; 

          გიორგი მეტრეველი - 

  მკვლევარი 

3 

ზაზა გულაშვილი 

მდინარე რიონის წყლის 

რესურსების რაოდენობრივი 

შეფასება და მართვა (კოლხეთის 

დაბლობის ფარგლებში) 

(PHDF-19-1524) 

2019-2020 
ზაზა გულაშვილი -

ხელმძღვანელი 

1. პროექტი ეხება რაჭის რეგიონში გეოპარკის დაგეგმვას. აქ ჯერ არ არსებობს დაცული ტერიტორიების 

რომელიმე კატეგორია. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვი, საქართველოში დაცული ტერიტორიების 

ექვსი კატეგორიაა , რომელთა შორის გეოპარკი არ შედის. გეოპარკი - ეს არის უნიკალური გეოლოგიური 

უბანი რომლის უმთავრესი პრიორიტეტებია გეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, 

ტურიზმის განვითარება, განათლება, სამეცნიერო კვლევები, საზოგადოების მაღალი ჩართულობა. 

გეოლოგიური პარკის - გეოპარკის  შესაქმნელად უმთავრესი კრიტერიუმია ზუსტად შევარჩიოთ ისეთი 

გეოლოგიური უბანი, სადაც წარმოდგენილია საინტერესო სტრატიგრაფიული ფორმები, ვულკანური და 

მყინვარული რელიეფი, კანიონები, ლავური ღვარები, მღვიმეები, დახურული მაღაროები და უფუნქციო 

კარიერები. რაჭის რეგიონს აქვს ყველა ის გეოლოგიური და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები, რაც 

ზუსტად უპასუხებს გეოპარკის კრიტერიმებს. გეოპარკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა კლიმატის 

ცვლილებაზე დაკვირვება. რეგიონში გეოპარკის მოწყობის შემთხვევაში, გეოპარკზე განხორციელდება 

სამეცნიერო დაკვირვებები, რაც საშუალებას მისცემს მეცნიერებს დინამიკაში დააკვირდნენ კლიმატს. 

მაგალითად: UNESCO Global Geoparks შეიცავს მეცნიერულად მნიშვნელოვან ქსელს, რომლებიც გვიჩვენებენ, 

თუ როგორ შეიცვალა დედამიწის კლიმატი, რომელსაც ადასტურებს ორგანული განამარხებული მასალები. 

ცოდნისა და ინფორმაციის გავრცელების მეშვეობით, გეოპარკები ხელს უწყობენ ცნობიერების ამაღლებას და 

გაზრდის ურთიერთგაგებას, თუ როგორ შეგვიძლია შევუერთდეთ და დავუპირისპირდეთ დედამიწის 

კლიმატის ცვლილებებს. რაჭის ერთ-ერთ ღირებულებას წარმოადგენს ჰიდრორესურსები. მთის ჩქარი და 

ღრმა-კლდოვანი მდინარეები იძლევა საშუალებას, მდინარეებზე ჯომარდობის განვითარებას. რაჭაში 

დაახლოებით 50 -მდე   მაღალმინერალიზებული წყლების სახეობაა (რომელბიც არაა მიზანმიმართულად 

ათვისებული). სწორედ მათ ბაზაზე აშენებული კლიმატურ-ბალნეოლოგიური კურორტები, უწერა და შოვი, 

უფრო მეტად მოთხოვნადი გახდება. განვითარდება უკვე არსებული კურორტები და საფუძველი ჩაეყრება 
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საკურორტო ზონების შესწავლას და ათვისებას. რეგიონში გეოტურიზმის განვითარების შემთხვევაში, 

გაიზრდება მოთხოვნილება ადგილობრივი მინერალური წყლების ჩამოსხმა-გავრცელებაზე. გეოპარკისთვის 

უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია არქეოლოგიური, ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, მუზეუმები, 

ტრადიციული სამზარეულოს (ხვანჭკარა, რაჭული ლორი, შქმერული, და ადათწესების პოლულარიზაცია, 

რაც ბუნებრივია ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახელობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის 

დასაქმებას. პროექტის უმთავრესი ღირებულებაა, კვლევის შედეგად ზუსტად შერჩეული უბნის გამოვლენის 

შემთხვევაში, გეოტურიზმის განვითარება მდგრადი გამოყენების გზით და ადგილობრივი მოსახლეობის 

ჩართულობა, დასაქმება, რაც რეგიონს დაიცავს დეპოპულაციისაგან (რეგიონი განიცდის დეპოპულაციას, 

ერთი მხრივ ეკოლოგიური, ხოლო მეორეს მხრივ უმთავრესად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებით. 

მასობრივი მიგრაციები დაიწყო XIX-ე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, რომლის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი 

დღემდე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სიმწირეა. იმის გამო, რომ რეგიონიდან მუდმივად ხდება 

მიგრაციები, მხარე განიცდის დაბერებას). გეოპარკის დაგეგვის შემთხვევაში, მოსახლეობაში მუდმივად 

იქნება განცდა შეინარჩუნონ გეოპარკის სტატუსი რაც გაზრდის მათ მოტივაციას გააუმჯობესონ საკუთარი 

უნარები, გარემო, საერთაშორისო ცნობადობისა და აღიარების მიზნით. გეოპარკისთვის მნიშვნელოვან 

არეალად მოიაზრება რაჭის კირქვული მასივი, ხოლო უმაღლესი წერტილი ზღვის დონიდან 1700-2200 

მეტრამდეა. მასივი მოქცეულია საქართველოს კარსტული ზოლის ფარგლებში და უდიდესია თავისი 

გავრცელების ფართობით (დაახ. 590 კმ2), თუმცა სიმაღლით ჩამორჩება ზოგიერთ მათგანს. აქ 

გავრცელებულია ზეღვარდიისა და შაორის ტიპიური კარსტული პოლიე, ხარისთვალას, დევის, ქვედრულას 

და სხვა. კარსტული ტბები, ღმა და ფართო ძაბრები, კანიონისებრი ხეობები, კარები, ნიშები, „დევის ქვაბები“, 

კარსტული ნაკადები და სხვა. ამ ფორმათა სავარაუდო სიღრმე 1000-1200 მეტრია. რაჭის კირქვულ მასივის 

ტერიტორიაზე  დაახლოებით 45-მდე მღვიმე და უფსკრულია რეგისტრირებული. მათ შორის 32 

სპელეოობიექტია შესწავლილი. მათი სიგრძე 10 კმ-ს, სიღრმე კი 850 მ. კვლევის პროცესში მნიშვნელოვანია 

სწორად შეირჩეს გეოპარკისთვის სპელეო ობიექტები, რაც გეოპარკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კრიტერიუმია. გეოპარკის დაგეგმვის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, ტურისტებს შევთავაზოთ დახურული 

მაღაროები ან კარიერები. მაგალითად, როგორიცაა ჩორდის ბარიტის საბადო, რომელიც უნიკალური 

თვისებებით ხასიათდება და შეიძლება ითქვას უკონკურენტოა თავისი თვისებებით მთელს კავკასიაში. 1991 

წლის რაჭა-იმერეთის მიწისძვრის შემდეგ, ჩორდის ბარიტის საბადო დახურულია. გეოპარკი არა მარტო 

საქართველოში არამედ მთელს კავკასიაში ახალი თემაა. მისი მოსწყობის შემთხვევაში, ეს იქნება პირველი 

ტურისტული არეალი, რომელიც მოიზიდავს ტურისტს უპირველესად  კავკასიიდან. გეოპაკი, როგორც 

მნიშვნელოვანი პროექტი რეკომენდაციის სახით უნდა შევთავაზოთ სახელმწიფოში შესაბამის უწყებებს, 

როგორიცაა: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო, 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, რადგან გეოპარკი ეს არის ეკონომიკური სარგებელი  რეგიონში და სახელმწიფოში. 

2. კვლევის პირველ ეტაპზე განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: 

- მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი წყალსაცავების შესახებ მოძიებულ იქნა სამეცნიერო-ეკონომიკური 

ინფორმაცია და შეიქმნა შესაბამისი საინფორმაციო ბაზა; 

- ნატურული ექსპერიმენტისათვის შეირჩა ახალი და განახლა ძველი კვეთები, რომლებიც წინა პროექტის 

(AR/220/9-120/14) მიმდინარეობისას მცირე ხელოვნური საგუბარების სახით შეიქმნა მდინარეებზე ვერე, რუ, 

რუჭულა; 

- კლიმატზე წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასების მიზნით, ტრაფარეტის სახით განისაზღვრა კლიმატზე 

წყალსაცავის ზემოქმედების ინდიკატორები და პარამეტრები; 

- შეიქმნა კლიმატზე წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასების მეთოდი; 

- კლიმატზე წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასების მეთოდის შექმნის შედეგად, განისაზღვრა გავლენის ქვეშ 

მოქცეული ტერიტორიის ფართობი და კლიმატური ელემენტების (ტემპერატურა, ქარი, ნალექები) 

სავარაუდო ცვალებადობა;   

- შექმნა ტრენინგ-პროგრამა ახალგაზრდა მეცნიერთათვის და დაიგეგმა ტრენინგ-კურსის ჩატარება ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტში;   

- კლიმატზე საქართველოს წყალსაცავების ზემოქმედების ამსახველი რუკისათვის შეიქმნა შესაბამისი 

მონაცემებთა ბაზა; 

- მომზადდა და გამოიცა საერთაშორისო პუბლიკაცია. 

3. თითქმის 20 წელია რაც ევროპულმა საზოგადოებამ წყლის მართვის ევროპული დირექტივები დანერგა. 

მისი მთავარი მითითებებია წყლის კარგი ხარისხის მიღება და წყლის რაციონალური გამოყენების 

პრინციპების შემუშავება და იმპლემენტაცია. საქართველოში აღნიშნული პროცესი უკვე 3 წელია რაც 

მიმდინარეობს. ქვეყნის ტერიტორია ჰიდროლოგიური ქსელისა და გეოგრაფიული პირობების 
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გათვალისწინებით დაიყო 6 აუზური მართვის არეალად. ერთ-ერთი მათ შორის არის მდინარე რიონის აუზი, 

რომლის ფართობი 13000 კმ2-ია. აუზის ქსელი დაახლოებით 700-მდე მდინარეს მოიცავს. გარდა ამისა 

არეალში განლაგებულია წყალსაცავები და საირიგაციო არხების სისტემა. მდინარე რიონი ქვემო დინებაში 

გაივლის კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიან ტერიტორიებს და ქალაქ ფოთთან ჩაედინება შავ ზღვაში. რიონი 

საქართველოს ყველაზე წყალუხვი მდინარეა და ამ პარამეტრის გათვალისწინებით ხასიათდება ხშირი 

სტიქიური მოვლენებით, განსაკუთრებით გაზაფხულის სეზონური წყალდიდობების დროს. ამას ემატება 

მისი შენაკადებიც, რომლებიც სათავეს მაღალი ნიშნულებიდან იღებენ და ჩქარი დინებით გამოირჩევიან. 

ისტორიულად დაფიქსირებული წყალმოვარდნები ყველაზე მასშტაბურია საქართველოს სხვა მდინარეთა 

აუზებთან შედარებით და უდიდესი ზარალიც გამოიწვია სხვადასხვა დროს. რიონის ჰიდროლოგიური 

რეჟიმით გამოწვეულ სტიქიურ მოვლენებზე დიდადაა დამოკიდებული აქ არსებული სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ფუნქციონირება და დასახლებული პუნქტების სტაბილური განვითარების პროცესი, რადგან 

მისი კალაპოტი ქვემო და შუა დინებაში უშუალო შემხებლობაშია აღნიშნულ ობიექტებთან. ამ ფაქტორის 

გათვალისწინებით, ამ არეალში მრავლადაა მოწყვლადი ფართობები, რომელთათვის უდიდეს მნიშვნელობას 

იძენს სტიქიური რისკების პრევენცია და შერბილება. რიონის აუზში, კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთ 

ნაწილში, თავს იყრის ორი კულტურულად და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ქალაქი - ქუთაისი და 

სამტრედია, და მათ აგლომერაციაში მოქცეული სასოფლო დასახლებები, რომელთა შემოსავლის მთავარ 

წყაროს სასოფლო-სამეურნეო სფეროში თვითდასაქმება და ამ საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები 

წარმოადგენს. ამიტომ, ამ არეალების მოწყვლადობის შემცირება და სტაბილური ეკონომიკური გარემოს 

უზრუნველყოფას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ვინაიდან საკვლევი არეალის ეკონომიკაში ერთ-ერთი 

მთავარი ადგილი სოფლის მეურნეობას უკავია, მთავარ გამოწვევას რიონის აუზის წყლის რესურსების 

ეფექტური გამოყენება და ამ გამოყენების თანამედროვე სქემის ჩამოყალიბება წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია 

ასევე დიდი საქალაქო დასახლებების და სასოფლო არეალების სასმელი წყლით მომარაგების საკითხის 

ეფექტურად გადაწყვეტა. მდინარე რიონზე გახშირებული სტიქიური მოვლენები ზედაპირულ წარმოდგენას 

გვაძლევს იმაზე, რომ აუზში საკმარისზე მეტი რაოდენობის წყლის რესურსია, რომლის სწორი განაწილება 

მეტად აამაღლებდა რეგიონის ეკონომიკური სარგებლის ეფექტს და მივიღებდით მეცნიერულად 

დასაბუთებულ რეგულირებულ სააუზო მართვის სისტემას. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

განათლების საერთაშორისო 

ცენტრის საზღვარგარეთ 

კვალიპიკაციის ამაღლების 

პროგრამით -

გეომორფოლოგიური 

პროცესების კარტოგრაფირების  

მეთოდიკის გაცნობა ვენის 

უნივერსიტეტის გეოგრაფიისა 

31.09.2018-31.11.2019  რომან კუმლაძე 
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და რეგიონული კვლევების 

დეპარტამენტში 

  
         საქართველოს ტერიტორია გამოირჩევა გეოდინამიკური პროცესების გავრცელების ფართო სპექტრით: 

მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ნაპირების გარეცხვა და სხვა. ხშირ შემთხვევაში მათი გააქტიურება 

ვლინდება ექსტრემალური სტიქიის სახით, რაც დიდ ზიანს აყენებს მოსახლეობას, ინფრასტრუქტურულ 

ობიექტებს, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და რა თქმა უნდა ქვეყნის ეკონომიკას. ამ ფაქტის ყველაზე 

ნათელი დადასტურებაა თბილისის 2015 წლის 13 ივნისს მდ. ვერეს ხეობაში მომხდარი სტიქიური მოვლნა, 

რომელმაც რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და ქვეყანის ბიუჯეტი რამდენიმე ათეული 

მილიონი ლარით დააზარალა. საქართველოს ისტორიაში არაერთხელ დაფიქსირებულა მსგავსი სახის 

კატასტროფული მოვლენები, რომლებიც ყოველთვის დიდი ზიანის მომტანი არის ჩვენი ქვეყნისათვის. 

შესაბამისად ცხადი ხდება, რომ გეოდინამიკური პროცესები და მათი გავრცელება სერიოზულ მეცნიერულ 

კვლევებს მოითხოვს, რათა მინიმუმადე დავიყვანოთ მსგავსი შემთხვევების შედეგად მიყენებული ზარალის 

რაოდენობა. დღეს მუდმივი და დეტალური დაკვირვებები ტარდება  გეოდინამიკურ პროცესებზე მსოფლიოს 

სხვადასხვა რეგიონში. ვთვლი რომ აუცილებელია, მსგავსი კვლევები ტარდებოდეს საქართველოშიც, 

რომელიც გამოირჩევა გეოდინამიკური პროცესების საკმაოდ მაღალი აქტივობით. პროექტი მოიცავდა, 

გეომორფოლოგიური პროცესების კარტოგრაფირების თანამედროვე მეთოდოლოგიას, რომელიც აქტიურად 

არის დანერგილი საზღვარგარეთის სამეცნიერო დაწესებულებებში, რომელიც ხელს შეუწყობს 

გეოდინამიკურ პროცესებზე ყოველწლიური დაკვირვებების წარმოებას საქართველოში. კპროექტის 

ფარგლებში გადამზადების კურსი გავიარე მსოფლიო ერთ-ერთ უმაღლეს დაწესებულებაში, რომელიც 

მდებარეობს ავსტრიაში და წარმოადგენს ლიდერ ორგანიზაციას ამ მიმართულების კვლევებში. ვენის 

უნივერსიტეტის გეოგრაფისაა და რეგიონული კვლევების დეპარტამენტი აღიარებულია როგორც მსოფლიოს 

უძლიერესი მეცნიერებისგან დაკომპლექტებული გუნდი. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  რ. კუმლაძე, მ. 

გამყრელიძე, მ. კორძაძე, 

დ. თედორაძე, თ. 

გზირიშვილი, ო. 

აბუთიძე 

ყაზბეგისა და დარიალის  

ფურცლების (K-38 _XIV-

IX)  გეოლოგიური 

ანგარიში 

(მთავარი შემსრულებელი 

(კარტოგრაფი)) 

საქართველო, 

თბილისი 

გარემოს ეროვნული 

სააგენტო 

181 

          საქარველოში სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის გეოლოგიური რუკები, XXI საუკუნის 60-70-იან 

წლებში გამოიცა, რომლებიც თავის დროზე მაღალ პროფესიულ დონეზე იყო შესრულებული და 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, (მათ შორის საქართველოს ტერიტორიის 1:200 000 მასშტაბის 

გეოლოგიურმა რუკებმა) საქართველოს გეოლოგიის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში. 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღნიშნული სამუშაოები არ ჩატარებულა 1995 წლიდან. შესაბამისად ადრე 

ჩატარებული სამუშაოები, შედგენილი გეოლოგიური რუკები და მათი განმარტებითი ბარათები, 

დღეისათვის მოძველებულია და ვეღარ აკმაყოფილებენ თანამედროვე მოთხოვნებს, როგორც შიგა ისე 

საერთაშორისო ბაზარზე. ამის გამო სახელმწიფოსთვის აქტუალური გახდა აღნიშნული სამუშაოების 

განახლება და წარმოება. 2014 წელს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში, სსიპ გარემოს 

ეროვნულ სააგენტოში გეოლოგიის დეპარტამენტში შეიქმნა გეოლოგიური აგეგმვის სამმართველო, 

რომელმაც მუშაობა დაიწყო ახალი 1:200 000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკებისა და მათი განმარტებითი 

ბარათების შედგენაზე. პირველ ეტაპზე მუშაობა დაიწყო თბილისის ნომენკლატურული ფურცლის  (K-38-

XXI) გეოლოგიური რუკების კომპლექტის შედგენაზე, რომელიც დასრულდა 2016 წლის აპრილში. 

სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა განხორციელდა საველე აგეგმვითი სამუშაოების კომპლექსის 

და არსებული ფონდური ლიტერატურული და კვლევითი ინფორმაციების სინთეზის, ანალიზისა და 
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ინტერპრეტაციის მეთოდებით. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად შეიქმნა თბილისის ნომენკლატურული 

ფურცლის K-38-XXI, ხაშურის, ნომენკლატურული ფურცლის K3-38-XX, ყაზბეგისა და დარიალის  

ფურცლების (K-38 _XIV-IX) სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, რომელიც შედგება: 

განმარტებითი ბარათის, გეოლოგიური  ტექტონიკური დარაიონების და სასარგებლო ნამარხების 

რუკებისაგან (მასშტაბი 1:200 000) გეოლოგიური აგეგმვა მოიცავს რეგიონალურ გეოლოგიურ კვლევების 

ერთობლიობას და წარმოადგენს ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ მიმართულებას მიწის ქერქში მიმდინარე 

პროცესების თეორიული პრაქტიკული და ექსპერიმენტალური კვლევების ჩასატარებლად. კვლევებში 

ერთიანდება ფუნქციონალურად ურთიერთდაკავშირებული, გეოლოგიური შინაარსის მრავალ მიზნობრივი 

დანიშნულების რუკებისა და განმარტებითი ბარათების შედგენა. (გეოლოგიური, სასარგებლო 

წიაღისეულის, მეტალოგენური, ტექტონიკური, სეისმოტექტონიკური, საინჟინრო_გეოლოგიური, 

ჰიდროლოგიური და სხვა). 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  გ.ლიპარტელიანი,  

ნ.სოლოღაშვილი, ნ. 

სუქნიძე, ა. შეროზია  

გეოგრაფიის 

აქტუალური 

პრობლემები 

978-9941-13-885-0 

თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

2019 
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ბუნებრივი პირობების და რესურსების კვლევისას  ზოგჯერ საჭირო ხდება სხვადასხვა  თემატური რუკის 

შინაარსის ურთიერთშეთავსება. შეთავსების ერთ-ერთ ფორმად პროფილი განიხილება. პროფილი არის 

ადგილის ვერტიკალური ჭრილის შემცირებული გამოსახულება შერჩეულ  მიმართულებაზე. პროფილით 

გამოისახება ჰიფსომეტრია ანუ ადგილის სიმაღლე და/ან სიღრმე ზღვის დონიდან,  გეოლოგიური 

აგებულება,  ნიადაგური და მცენარეული საფარი, ლანდშაფტი, სხვადასხვა გეოგრაფიული ობიექტი და 

მოვლენა.  არსებობს      გეოლოგიური,  ნიადაგების,  მცენარეული  საფარის, ლანდშაფტების პროფილების 

აგების და მათი  ერთმანეთთან შეთავსების პრაქტიკა. თანამედროვე კომპიუტერულმა პროგრამებმა 

ჩაანაცვლეს ხელით შესასრულებელი კარტოგრაფიული პროცესები.  ჩვენი მიზანია კომპიუტერული 

პროგრამებით  თემატური პროფილების აგება და მათი ერთმანეთთან შეთავსებით  კომპლექსური 

პროფილის  შექმნა.  კომპლექსური პროფილით შესაძლებელია პროფილის თემებს შორის არსებული 

ურთიერთდამოკიდებულების ვიზუალიზაცია. კომპლექსური პროფილი ავაგეთ კახეთის რეგიონის 

ელდარის დაბლობი-პირიქითის ქედის მიმართულებაზე.   

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  თ. ჭიჭინაძე, 

ზ. გულაშვილი, 

თ. ცხაკაია 

საქართველოს 

ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული 

მოწყობის 

გეოსაინფორმაციო 

სისტემის შექმნა, 

კარტოგრაფირება 

და ანალიზი 1926 

წლის აღწერის 

 მეცნიერება და 

ტექნოლოგიები 

N1(730) 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

14 
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მონაცემების 

მიხედვით 

ISSN 0130-7061 

სტატიაში განხილულია საქართველოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული დაყოფა 1926 წლის 

აღწერის მონაცემების მიხედვით, რის მთავარ წყაროს წარმოადგენს ე.წ ს.ს. ცაკის საორგანიზაციო 

განყოფილების გამოცემა „საქართველოს ს.ს.რ. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა“.  

მონაცემების დამუშავების შედეგად, პროგრამა ArcGIS-ის მეშვეობით შევადგინეთ 1:100.000 

მასშტაბის რუკა და გეოსაინფორმაციო ბაზა. იგი მოიცავს ინფორმაციას ქალაქების, სოფლების, 

სოფლსაბჭოებისა და მათში მცხოვრები მოსახლეობის რიცხოვნობისა და ეროვნული 

შემადგენლობის შესახებ. კვლევისას შევეხეთ საქართველოში იმ პერიოდში დამკვიდრებულ 

დარაიონების პრაქტიკას _ პრინციპებს, ავტონომიური რესპუბლიკების, ოლქების, რაიონების, 

სასოფლო საბჭოების დონეზე.  

სტატიაში აღწერილია ტერიტორიული მართვის შემდეგი საფეხურები: ავტონომიური 

რესპუბლიკა, ოლქი, მაზრა, რაიონი, სოფსაბჭო და სოფელი. ტერიტორიის ამდაგვარმა დაყოფამ 

გარკვეულწილად ჩამოაყალიბა ნათელი სურათი მოსახლეობაზე, მეურნეობაზე და ბუნებრივ 

რესურსებზე არსებული მკაცრი კონტროლის შესახებ. 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

 

 

 

 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 L. Matchavariani, 

G. Metreveli, 

Z. Gulashvili 

Assessing of the Water Reservoirs 

Impact on the Environment and 

Polution Safety 

11-15 თებერვალი, 2019 

თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
 

L. Matchavariani, 

G. Metreveli, 

Z. Gulashvili 

Integrate Management of Water 

Reservoir Problems 

22-24 მაისი, 2019 

ბაქო 

2 L. Matchavariani, 

G. Metreveli, 

Z. Gulashvili 

Method of Evaluate the Impact of 

the Water Reservoir on the Climate 

25-26 ნოემბერი, 2019 

დუბაი 

3 Tamar Chichinadze Geopark Planning and its 

Perspectives on the Example of the 

Racha Region 

 

01.05. - 06.05.2019, გისენი, 

გერმანია 

3. თემა ეხება, კავკასიაში შეირჩეს გეოპარკის დაგეგმარებისთვის არეალი. წარმოდგენილი თემა ზედაპირულ 

დახასიათებას იძლევა რაჭის რეგიონის შესახებ. რაჭის რეგიონს გააჩნია ყველა ის მახასიათებლები, რაც 

ზუსტად პასუხობს გეოპარკის მოთხოვნებს და ამიტომ შევეხე შემდეგ საკითხებს, როგორიცაა: რაჭის 
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მდებარეობა, გეოლოგიური დახასიათება, მინერალური რესურსები (დახურული და ღია მაღაროები, 

საბადოები.), გეომორფოლოგიური დახასიათება, რაჭის ჰიდრო რესურსები და მათი პოტენციალი, 

ლანდშაფტები, ბუნების ძეგლები, კლიმატი, ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლები, არქეოლოგიური 

მემკვიდრეობა, რაჭის მევენახეობა და მეღვინეობა, ტრადიციები და სამზარეულო. წარმოდგენილი თემები  

ცხადყოფს, რომ რაჭის რეგიონს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ გეოპარკის დაგეგმვის შემთხვევაში 

განვითარდეს გეოტურიზმი, რაც აღიარებას მოუტანს რეგიონს და მოსახელობას ეკონომიკურ სარგებელს. 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება 

ფორმულით `არ შეფასდა~. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის 

2019 წლის სამეცნიერო მუშაობის 

 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. #31 

ტელ: 233 00 75,  

ელ.ფოსტა: tsutsunava@yahoo.com, gamkrelidze77@gmailcom 
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შესავალი 

2019 წელს ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტში ირიცხებოდა 45 მეც-

ნიერ-თანამშრომელი, მათგან 11 მეცნიერებათა დოტორი (მათ შორის, საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 2 აკადამიკოსი და 3  წევრ-კორესპონდენტი), 25 მეცნიერებათა კანდი-

დატი/აკადემიური დოქტორი და 5 დოქტორანტი. საანგარიშო წელს ინსტიტუტში 5 სამეცნიერო 

მიმართულებით მუშავდებოდა 12 სამეცნიერო პროექტი მათგან  დამთავრდა 2 პროექტი. 

სხვადასხვა პროექტის შესრულებასთან დაკაშირებით, გამოქვეყნდა 2 მონოგრაფია, 21 სტატია (მათ 

შორის 15 უცხოეთში). 2019 წელს დასრულდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  

3  და 2 საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტი. გრძელდება მუშაობა შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 4 და საერთაშორისო 2 საგრანტო პროექტზე. ინსტიტუტის 

თანამშრომლები 2019 წელს მონაწილეობდნენ 18 საერთაშორისო და 18 ადგილობრივ სამეცნიერო 

ღონისძიებაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  საგრანტო დაფინანსების 

ფარგლებში გამოიცა ლოქის კრისტალური მასივის 1:50 000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური 

რუკა და მისი განმარტებითი ბარათი. 

 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან არსე-

ბული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, 

გვერდი 

პუბლიკაციისდიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდიDOI 

1 В.А. Лебедев, Г.Т. Вашакидзе, А.В. 

Парфенов, А.И. Якушев 

Петрология, т.27, № 3, 327-

351 

https://doi.org/10.31857/S0869-

5903273327-351 ISSN (print): 0869-

5903 

2 Elisa M. Sánchez-Moreno, Manuel 

Calvo-Rathert, Avto Goguitchaichvili, 

Lisa Tauxe, G.T. Vashakidze, Vladimir 

A. Lebedev 

Geophysical Journal 

International 

მიღებულია, გამოქვეყნ-

დება მარტში 

DOI: 10.1093/gji/ggz533 ISSN 

0956-540X; EISSN 1365-246X 

3 G.Vashakidze, A.Goguitchaishvili, 

N.Garcia‑Redondo, M.Calvo‑Rathert, 

Á.Carrancho, R.Cejudo, J.Morales, V. 

A. Lebedev, K.Gabarashvili 

Earth, Planets and Space. 

მიღებულია გამოსაქვეყნებ-

ლად 

https://doi.org/10.1186/s40623-019-

1109-4Online ISSN1880-5981 

4 А.В. Парфенов, В.А. Лебедев, И.В. 

Чернышев, Г.Т. Вашакидзе,А.И. 

Якушев, Ю.В. Гольцман, А.В. Чугаев, 

Т.И. Олейникова, Е.М. Канунни-

кова, К.А. Габарашвили 

Петрология, том 27, № 6, 658-

689 

 

DOI: https://doi.org/10.31857/S086

9-5903276658-689, 

 

https://doi.org/10.31857/S0869-5903273327-351
https://doi.org/10.31857/S0869-5903273327-351
https://doi.org/10.1186/s40623-019-1109-4
https://doi.org/10.1186/s40623-019-1109-4
https://doi.org/10.31857/S0869-5903276658-689
https://doi.org/10.31857/S0869-5903276658-689
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2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ 
პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

1 I.Gamkrelidze, 

A.Okrostsvaridze, 

F.Maisadze, L.Basheleushvili, 

G.Boichenko, I.Skhirtladze 

Modern Environmental Science and 

Engineering, v. 5, No 5,422–442 

(ISSN 2333-2581). Doi: 10. 

15341/mese (2333-2581) 05.05. 

2019/10 

2  Гиоргобиани Т.В. Геология и геофизика Юга России 

Том 9. №1, 43–57 

DOI: 10.23671/VNC. 

2019.1.26787ISSN 2221-3198 

3 Гиоргобиани Т.В.  Геология и геофизика Юга России 

Том 9. №2, 22-39 

DOI: 10.23671/VNC. 

2019.1.26787ISSN 2221-3198 

4 Гиоргобиани Т.В.,   

ЗакараиаД.П. 

Геология  Юга России Том 9. . №3, 

63-76 

DOI: 10.23671/VNC. 

2019.1.26787ISSN 2221-3198 

5 Гиоргобиани Т.В.,  

ЗакараиаД.П.                   

Геология  Юга России. Том 9. № 4, 

72-86  

DOI: 10.23671/VNC. 

2019.1.26787ISSN 2221-3198 

6 Tsintskaladze G., Sharasheni-

dze T., Gabunia V., Beridze G. 

International Journal of Latest Engi-

neering and Management Research 

(IJLEMR), Volume 04 - Issue 09, 92-97 

ISSN: 2455-4847 

7 ნ.  გაფრინდაშვილი, ნ.მაჩი- 

ტაძე, ვ. გ გვახარია, ი.პაპა- 

შვილი, გ.  ყავლაშვილი 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 

Vol.18. #1. 2019. გვ. 217-228 

ISSN 1512-0686 

8 ნ.  გაფრინდაშვილი,  

ი. პაპაშვილი, ნ. მაჩიტაძე,  

ნ. გელაშვილი, ვ. გ გვახარია 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 

Vol.18. #1. 2019. გვ. 223-228  

ISSN 1512-0686 

9 ნ. მაჩიტაძე, ნ. გაფრინდა- 

შვილი, ლ. ზაზაძე, ნ. გელა-

შვილი, ვ. გ გვახარია, 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 

Vol.18. #1. 2019 გვ. 211-2016 

ISSN 1512-0686 

10 Levan Zazadze, Vakhtang 

Gvakharia, Archil Chirakadze 

Bulletin of Georgian National Academy 

of Sciences, vol.13, N. 2, 2019.Pp. 89-93 

ISSN - 0132 - 1447 

11 ა.მიქაბერიძე, ვ.გვახარია, 

ტ.ადამია, გ.ჟორჟოლიანი 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 

N3(732)-2019, გვ. 20-32 

ISSN 0130-7061, Index 76127 

 

3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 
    

 

4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 
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5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

 
№ 

დამფინანსებე-

ლი ორგანიზა-

ცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა- 

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 

პროექტის 

სათაური 
პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი 

1 UNDP EASME/EMFF/2015/

1.3.1.3/SI2.727770 

კ.ბილაშვილი - 

პროექტის კოორდინა-

ტორი, ვ.გვახარია,  

ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვი-

ლი - ძირითადი 

შემსრულებლები 

EMODnet Data 

Ingestion 

 

2016-2019 

2 UNDP EASME/EMFF/2016/

1.3.1.2/lot 4 N° 

SI2.749773 

კ.ბილაშვილი - 

პროექტის კოორდინა-

ტორი, ვ.გვახარია,  

ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვი-

ლი - ძირითადი 

შემსრულებლები 

EMODnet -3, 

Chemistry 

 

2016-2019 

 

3 EC/UNDP   

 

ENI / 2017 / 389-859  

Project Number: 

110515 

კ.ბილაშვილი - 

პროექტის კოორდინა-

ტორი, ვ.გვახარია,  

ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვი-

ლი - ძირითადი 

შემსრულებლები 

Improving 

Environmental 

Monitoring in the 

Black Sea – Selected 

Measures 

(EMBLAS-Plus) 

2018-2020 

4 Foundation Via 

Pontica 

552 კ.ბილაშვილი - 

პროექტის კოორდინა-

ტორი, ვ.გვახარია,  

ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვი-

ლი - ძირითადი 

შემსრულებლები 

Innovative techni-

ques and methods 

forreducing the 

marine litter in the 

Black seaCoastal 

areas. edMarLitter 

2018-2021 

 

6.  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფი-

კაციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 

პროექტის სათაური პროექტის გან-

ხორციელების 

პერიოდი 

1 216966 ე.გამყრელიძე - ხელმძღვანელი, 

დ.შენგელია, გ.ჭიჭინაძე, თ.წუწუ-

ნავა, გ.ბერიძე, თ.წამალაშვილი, 

ქ.თედლიაშვილი - ძირითადი 

პერსონალი 

ლოქის კრისტალური მასივის 

(კავკასია) 1:50 000 მასშტაბის 

ციფრული გეოლოგიური 

რუკა 

28.11.2016-

10.10.2019 

2 FR-18-3765 ზ.ლებანიძე - ხელმძღვანელი, 

თ.ბერიძე, ს.ხუციშვილი, 

კ.ლობჟანიძე, ნ.კობახიძე, კ.ქოიავა, 

ნ.ხუნდაძე, დ.მაქაძე - ძირითადი 

პერსონალი 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-

შეცოცებითი სარტყელის 

(საქართველო) პალეოცენ-

ქვედა ეოცენური ნალექების 

იქნოლოგია და სედიმენტო-

ლოგია 

22.02.2019-

22.0.2022 

3 217942 ვ.ალანია - ხელმძღვანელი, აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალე- 2017-2019 
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შ.ადამია, ო.ენუქიძე, ნ.სადრაძე, 

ა.ჭაბუკიანი, ა.გვენცაძე, გ.ვაშა-

კიძე -ძირითადი 

შემსრულებლები 

თის ნაოჭა-შეცოცებითი სარ-

ტყლის აგებულება, დეფორ-

მაციის დრო და მაგნიტუდა 

4 217128 ნ.სულავა -ხელმძღვანელი, 

ნ.რეზესიძე, თ.ბერიძე - 

ძირითადი შემსრულებლები 

მეტალურგიის წარმოშობა და 

განვითარება მთიან კოლ-

ხეთში: ახალი აღმოჩენები, 

კვლევები და პერსპექტივები 

09.12.2016-

09.12.2019 

5 PHDF-19-501 ნ.კობახიძე თრიალეთის ქედის აღმოსავ-

ლეთი ნაწილის პალეოცენ-

ქვედაეოცენური ნალექების 

სედიმენტოლოგია და 

იქნოლოგია 

25.09.2019-

25.09.2022 

6 PHDF-19-5159 ი.ჯავახიშვილი დიზის სერიის რეგიონული 

და კონტაქტური მეტამორ-

ფიზმი 

25.09.2019-

25.09.2022 

7 FR-18 -8122 ნ.გაგნიძე - ხელმძღვანელი, 

ა.ოქროსცვარიძე, კ.აქიმიძე, ს.გო-

გოლაძე - ძირითადი შემსრულებ-

ლები 

  ორიუმი -მომავლის ენერგია: 

მისი მადანგამოვლინებებისა 

და ფორმირების გეოლოგი-

ური ფაქტორების კვლევა 

საქართველოში 

2019-2022 

 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 
№ პუბლიკაციის ავტორი/ები კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტა-

ლური საიდენტიფიკა-

ციო კოდი DOI ან ISSN 
1 I.Gamkrelidze, D.Shengelia, 

G.Chichinadze, T.Tsutsunava, 

G.Beridze, T.Tsamalashvili, 

K.Tedliashvili, I.Javakhishvili 

ICPGGS 2019 : International Conference 

on Physical Geology and Geological 

Sciences. Amsterdam, The Netherlands 

 

ISSN1307-6892 

2 D.Shengelia, G.Chichinadze, 

T.Tsutsunava, G.Beridze,  

I.Javakhishvili 

ICPGGS 2019 : International Conference 

on Physical Geology and Geological 

Sciences. Amsterdam, The Netherlands 

ISSN1307-6892 

3 I.Javakhishvili, T.Tsutsunava, 

G.Beridze 

ICPGGS 2019 : International Conference 

on Physical Geology and Geological 

Sciences. Amsterdam, The Netherlands 

ISSN1307-6892 

4 N.Kobakhidze, E.Varsimashvili, 

D.Makadze 

ICPGGS 2019 : International Conference 

on Physical Geology and Geological 

Sciences. Amsterdam, The Netherlands 

ISSN1307-6892 

5 T.Beridze  Sedimentology to face societal challenges 

on risk, resources and record of the past. 

Roma, Italy 

DOI: 10.13140/RG.2.2.3661

3.50408 

 

 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.36613.50408?_sg%5B0%5D=gfPvymdSeS3MaK37kMA1lCxaKCsv155ckWmPZqPFQmm-SiQhm4mBpsfV3Es7fvEdu0WgJsBxcgByk3w6l02CURaBtA.bnuf8wos8j9CPdbfXkpe4TaYM_nOwo4BBzYumCVfFPNhU6dRBfjVFt36cF7rXWc4dSVAk_MvfuH_TytQ-BdKCg&_sg%5B1%5D=pyoMhwUBlwpXKNEdLUV1hb7HBltP5xvdmMuIHzAUTrhNzkNyf2efKdjvdrtNGVhKxEqV_KBHURSz.4knRHqnEC8po9BJwQWGNXlS5a2LhskvncCQXv0OH6XZEqaraOUw2zIJn3YBsS2oA3E8jNScBrGqkzOgq0bLv3A
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.36613.50408?_sg%5B0%5D=gfPvymdSeS3MaK37kMA1lCxaKCsv155ckWmPZqPFQmm-SiQhm4mBpsfV3Es7fvEdu0WgJsBxcgByk3w6l02CURaBtA.bnuf8wos8j9CPdbfXkpe4TaYM_nOwo4BBzYumCVfFPNhU6dRBfjVFt36cF7rXWc4dSVAk_MvfuH_TytQ-BdKCg&_sg%5B1%5D=pyoMhwUBlwpXKNEdLUV1hb7HBltP5xvdmMuIHzAUTrhNzkNyf2efKdjvdrtNGVhKxEqV_KBHURSz.4knRHqnEC8po9BJwQWGNXlS5a2LhskvncCQXv0OH6XZEqaraOUw2zIJn3YBsS2oA3E8jNScBrGqkzOgq0bLv3A
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7.2.  პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

 
№ 

 
პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
№ 

 
წიგნის/გამოცემის ავტორები 

 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

1 ე. გამყრელიძე, დ. შენგელია,  

გ. ჭიჭინაძე, თ. წუწუნავა,  

გ. ბერიძე, ი. ჯავახიშვილი 

თსუ გამომცემლობა მონოგრაფია 

978-9941-13-881-2 

 

 

 

 

 

სამეცნიეროერთეულისდასახელება: 

ტექტონიკისა და რეგიონული გეოლოგიის განყოფილება. 

მიმართულება 1: ტექტონიკური დეფორმაციები და საქართველოსა და მომიჯნავე რეგიონების 

გეოლოგიური და გეოდინამიკური ევოლუცია 

განყოფილების ხელმძღვანელი – მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი აკად. ერეკლე გამყრელიძე 

განყოფილების პერსონალური შედგენილობა: მთ. მეცნ.-თანამშრომელი, აკად.წევრ-კორ. ფ.მაისაძე, 

უფრ. მეცნ. თანამშრომლები:თ. გიორგობიანი, ლ.ბაშელეიშვილი; მეცნ. თანამშრომლები: გ.მაისუ-

რაძე და თ. წამალაშვილი; ინჟინერ-გეოლოგი გ.ბოიჩენკო; ლაბორანტი ნ.თევდორაშვილი. 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულები მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

მიმართულება1. 
პროექტი1. სხვადასხვა ასაკის, რიგის, 

მორფოლოგიისა და გენეზისის ტექტონი-

კური სტრუქტურები და მათი 

წარმოშობის მექანიზმის კვლევა 

ქვეპროექტი 1. 

ტექტონიკური მოძრაობებისა და ლითო-

სფეროს დეფორმაციის მიზეზებისა და 

ყველა ტიპის ტექტონიკური სტრუქტუ-

რის წარმოშობის მექანიზმის დადგენა 

 

2015–2024 

 

 

 

 

2015–2024 

 

 

 

 

 

ე.გამყრელიძე (ხელმძღვანელი),  

თ. გიორგობიანი,  

ლ. ბაშელეიშვილი,  

თ. წამალაშვილი 

 

ე.გამყრელიძე, თ. წამალაშვილი 
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ქვეპროექტი 2. 

საქართველოს რეგიონული რღვევების 

კინემატიკის შესწავლა და მათთან 

დაკავშირებული მიკრო- და მაკროტექ-

ტონიკური დეფორმაციების ანალიზი 

ქვეპროექტი 3. 

კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ტექტონი-

კური სტუქტურების, კლივაჟისა და მათი 

ფორმირების მექანიზის შესწავლა:  

ეტაპი  III - ტექტონიკური სტუქტურების 

შესწავლა არაგვი-ივრის შუამდინარეთში 

2015-2021 

 

 

 

 

 

2019-2020 

ლ.ბაშელეიშვილი 

 

 

 

 

 

თ. გიორგობიანი 

2 

 

მიმართულება 1.  
პროექტი 4. მეზოზოურ-კაინოზოური 

ოროგენული ფაზისების გამოვლინების 

დროის და ხანგრძლივობის დადგენა 

2018-2021 ფ.მაისაძე 

3 

 

მიმართულება1. 
პროექტი 8. საქართველოს მეოთხეული 

(ანტროპოგენული) ნალექების გენეტური 

ტიპები, სტრატიგრაფია, ახალგაზრდა 

ვულკანიზმი,  ნეოტექტონიკა 

2017-2024 გ.მაისურაძე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1 პირველი პროექტის პირველ ქვეპროექტთან დაკავშირებით, შესწავლილ იქნა დედამიწის ქერ-

ქის ჰორიზონტალური მოძრაობები და ტექტონიკურ ძაბვათა ხასიათი საქართველოს ტერიტო-

რიაზე. დადგინდა აქტიური სეისმოგენერირებადი რღვევები და მათი კინემატიკა. გარდა ამისა, 

რეგიონული სტრუქტურული ანალიზის საშუალებით, კერძოდ, სხვადასხვა რღვევათა ზედა-

პირების და პირველი რიგის ნაოჭების შესწავლის საფუძველზე, გამოვლენილი მაქსიმალური  

ჰორიზონტალური კუმშვის ძაბვათა ღერძების ორიენტაცია. ამასთან ერთად, მცირემასშტაბიანი 

რღვევების, ნაპრალოვანი ანალიზისა და მეორე რიგის ნაოჭების შესწავლის საშუალებით, 

გამოვლენილია ჰორიზონტალური კუმშვის ძაბვათა მეორე რიგის ღერძების ორიენტაცია. 

ნაჩვენებია აგრეთვე, ნეოტექტონიკურ ეტაპზე დედამიწის ქერქის მოძრაობის სავარაუდო 

მიმართულებები. ისინი დადგენილ იქნა დანაოჭების ხასიათის საფუძველზე. ეს მონაცემები 

მიუთითებს, რომ გვიანალპურ დრო საქართველოს ბელტი ჩრდილოეთისკე მოძრაობდა, ხოლო 

აღმოსავლეთ ნაწილში კი მნიშვნელოვანი გადაადგილება ხდება ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ბელტის ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ მოძრაობაზე დ მი 

სუბდუქციაზე აგრა-ჯავისზონასთან ერთად, კავკასიონის აღმოსავლეთი ნაწილი სქვეშ 

(კონტინენტური სუბდუქცია) მიუთითებს კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის შარიაჟულის 

ტრუქტურების ანალიზი და GPS მონაცემებიც. ამგვარ სუბდუქციაზე მიუთითებ აგრეთვე, 

ჩრდილოეთისკე დახრილ სეისმოფოკალური ზონის არსებობა აღმოსავლეთ კავკასიაში. სპეცი-

ალურ ინტერესს იწვევს დედამიწის ქერქი თანამედროვე ჰორიზონტალურ მოძრაობა საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე. აქტიური რღვევების თანამედროვე კინემატიკა, რომელიც მიღებულია 

მიწისძვრათა ფოკალური მექანიზმების განსაზღვრის საფუძველზე, ზოგადად ნეოტექტო-

ნიკური ეტაპისთვის მიღებული პალეოკინემატიკური სურათის მსგავსია. მაგრამ, მთავარ 

რღვევებს შორი სმოქცეულ არეებში უფრო რთული ძაბვათა ველებია დაფიქსირებული. მიწის-

ძვრათა ფოკალური მექანიზმების მონაცემები, ასევე მიუთითებ ამჟამად საქართველოს ტერი-

ტორიის აღმოსავლეთ ნაწილში დედამიწის ქერქის მოძრაობის ჩრდილო-აღმოსავლურ მიმარ-
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თულებაზე, განსხვავებით დასავლე ნაწილისგან, სადაც ეს მოძრაობ ძირითადად ჩრდილო-

ურია. პირდაპირი GPS გაზომვები, ბუნებრივია, იძლევა მოძრაობის უფრო დეტალურ და ზუსტ 

სურათს. ზოგადად, ამ მონაცემებითაც ირკვევა, რომ საქართველოს ბელტი მოძრაობს ჩრდი-

ლოეთისკენ, მაშინ, როდესაც გაგრა-ჯავის  რღვევის ჩრდილოეთით კავკასიონის ნაოჭა სის-

ტემაში მოძრაობები საწინააღმდეგოთი იცვლება. ეს ადასტურებს საქართველოს ბელტის ქვე-

ცოცებას კავკასიონი ქვეშ თანამედროვე პერიოდშიც. ამავე დროს,  მისი დანალექი საფარი ასევ 

ჩართულია ამ პროცესში და განიცდის ქვეცოცებას გაგრა-ჯავის ზონის ქვეშ. ამასთან ერთად, 

ქვეცოცებას დასავლეთ ნაწილიში განიცდის გაგრა-ჯავის ზონაც. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ 

საქართველოს ბელტის ბლოკური აგებულების გამო, მის ცალკეული ბლოკები განიცდის 

დიფერენცირებულ მოძრაობას. უფრო აღმოსავლეთით, გაგრა-ჯავის ზონა მთლიანად გადა-

ფარულია ფლიშური ზონი შარიაჟებით, სადაც მასთან ერთად მოწყვეტილია და სამხრეთისაკენ 

შარირებულია საქართველოს ბელტის დანალექი საფარიც. ამრიგად, აღმოსავლეთ კავკასიაში 

ჩვენ საქმე გვაქვს კონტინენტური კოლიზიის უფრო მომწიფებულ სტადიასთან, ვიდრე მის 

დასავლეთ ნაწილში. დედამიწის ქერქის ვერტიკალური მოძრაობები შესწავლილია სხვადასხვა 

სტრუქტურულ-გეომორფოლოგიურ იმეთოდები საშუალებით. დაწყებული გვიანსარმატუ-

ლიდან, ქერქის დეფორმაციის რეკონსტრუქცია ხდება სხვადასხვა მეთოდებით: გეოლოგიური 

პროფილების დასრულების გრაფიკული მეთოდით, დენუდირებული მასალის მოცულობის 

გამოთვლით და სხვ. პოსტაქჩაგილურ-მეოთხეული პერიოდის ვერტიკალური მოძრაობების სა-

შუალო სიჩქარეები შეესაბამება მეოთხეულისას. დადგენილია დედამიწის ქერქის აღმავალი 

ვერტიკალური მოძრაობის სიჩქარე კავკასიონის დასავლეთ ნაწილში - 10-13 მმ/წ, მისი 

ცენტრალური ნაწილის ღერძულ ზოლში - 10-13 მმ/წ, ხოლო მის აღმოსავლეთ ნაწილში – 15 

მმ/წ-ზემეტი. კავკასიონის მთავარი შეცოცების გასწვრივ თანამედროვე მოძრაობის სიჩქარე 

აღწევს 1.5 მმ/წ; ძირულის გარდიგარმო აზევება ხდება 3-5 მმ/წსიჩქარით; აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა ზონის ღერძული ნაწილი განიცდის აზევებას 2-3 მმ/წსიჩქარით. დაძირვის სიჩქარეები 

არის: რიონის დეპრესიის ცენტრალურ ნაწილში 2-4 მმ/წ (ქ. ფოთის სიახლოვეს – 6.5 მმ/წ), მის 

ჩრდილო ნაწილში კი – 1-3 მმ/წ, ხოლო მტკვრის დეპრესიაში – 1.5 მმ/წ. ზედნადები ალაზნის 

დეპრესია, აზევების ფონზე, განიცდის დაძირვას სიჩქარით 6-8 მმ/წ. 

პირველი პროექტის მეორე ქვეპროექტთან დაკავშირებით, ლ. ბაშელეიშვილმა აღნიშნული 

ეტაპის ფარგლებში, 2019 წელს საველე გეოლოგიური სამუშაოები ჩაატარა მცხეთის, კასპის და 

თეთრიწყაროს ადმინისტრაციულ რაიონებში - მდინარეების მტკვრის, არაგვის, იორის, 

თეძამის, ალგეთის, ვერეს ხეობებში და მათ შენაკადებში. განხორციელდა გაზომვები, მოხდა 

საინტერესო ობიექტების ფოტოგრაფირება, შეგროვდა ქვიური მასალა, რის შედეგადაც 

შესაძლებელი გახდა რიგი რეგიონური რღვევების კინემატიკისა და მორფოგენეზისის დაზუს-

ტება. ჩატარდა კონკრეტული საკვანძო მონაკვეთების დეტალური სტრუქტურული აგეგმვა, 

რომელიც აისახება სხვადასხვა მასშტაბის რუკებსა და ჭრილებზე. 

პირველი პროექტის მესამე ქვეპროექტთან დაკავშირებით, თ.გიორგობიანმა საველე კვლევები 

ჩაატარა მდინარეების - არაგვისა და იორის შუამდინარეთში, რომელიც მდებარეობს შოვი-

ფასანაურის ტექტონიკური ქვეზონის ფარგლებში. ამ რაიონის ნაოჭა-რღვევითი სტრუქტუ-

რების მორფოლოგია და მათი გავრცელების კანონზომიერებანი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან 

დაზუსტებას საჭიროებს. ამიტომ, მუშაობის პროცესში შედგენილი იქნა დეტალური (1:1000 

მასშტაბის) გეოლოგიურ-სტრუქტურული ჭრილები მდ. საკანაფესხევისა და ჩინთი-თიანეთის 

საავტომობილო გზის გასწვრივ, რომელთა სიგრძე შესაბამისად 7 და 8 კმ-ია. დეტალურად იქნა 

შესწავლილი აგრეთვე სოფ. დოლოშასა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიურ-სტრუქ-

ტურული აგებულება. კვლევის პროცესში ხდებოდა რაიონში გავრცელებული გეოლოგიური 

კომპლექსების ნაოჭა სტრუქტურების მორფოლოგიური თავისებურებების გარკვევა და აქედან 
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განისაზღვრებოდა მათი გენეტიკური ტიპები. დანაოჭებასთან ერთად მიმდინარეობდა მასთან 

პარაგენეტურად დაკავშირებული კლივაჟისა და რღვევითი სტრუქტურების შესწავლა. რაიონში 

ჩატარებული დეტალური კომპლექსური კვლევების საფუძველზე დადგინდა შოვი-ფასანაურის 

ტექტონიკური ქვეზონის ნაოჭა-რღვევითი სტრუქტურა, მისი განვითარების კანონზომიერე-

ბანი, ფორმირების მექანიზნმები და გეოდინამიკა. დასასრულ, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ 

40-ზე მეტი წლის წინათ სავარაუდო ჭრილებზე დაყრდნობით რაიონში გამოყოფილი შარია-

ჟული სტრუქტურების არსებობა ახლად ჩატარებული დეტალური გეოლოგიურ-სტრუქტუ-

რული კვლევებით არ დასტურდება. 

2 საანგარიშო პერიოდში, ფ. მაისაძემ მეოთხე პროექტთან დაკავშირებით, მეზოზოურ ნალექების 

საყრდენ ჭრილებში გამოყო და დეტალური ანალიზი გაუკეთა რეგრესიულ ნალექებს, რომ-

ლებიც ძირითადად ოროგენული ფაზისების შედეგია და, შეაბამისად, მათი სინოროგენული 

წარმონაქმნებია. ეს გარემოება შესაძლებლობას იძლევა დავადგინოთ ოროფაზისების გამოვ-

ლენის დრო და ხანგრძლივიბა. თემატიკასთან დაკავშირებით  ჩატარდა ასევე, საველე სამუ-

შაოები აღნიშნული რეგრესიული წარმონაქმნების შესასწავლად. 

3 გ. მაისურაძის მიერ მოკვლეულ  და დაზუსტებულ იქნა შავი და კასპიის ზღვის აუზების ეოპ-

ლეისტოცენური (აფშერონული და გურიული სართულები ძველი სტრატიგრაფიული სქემით) 

ზღვიური და კონტინენტური ნალექების ლითოფაციალური აგებულება, მათი სივრცობრივი 

გავრცელება და სტრატიგრაფიული დანაწევრება. მდიდარი ფაქტიური მასალის და ჩვენს მიერ 

პირველად მოპოვებული მასალის ანალიზის საფუძველზე მოვახდინეთ დასავლეთ საქართ-

ველოს ზღვიური და კონტინენტური ნალექების კორელაცია აღმოსავლეთ საქართველოსა და 

აზერბაიჯანში ფაუნისტურად კარგად შესწავლილ და ფაუნისტურად დათარიღებულ სახელმ-

ძღვანელო ჭრილებთან (ქვაბები, კოწახური, კუშკუნა, ტარიბანა, ბედენი და სხვა.) კამერალური 

მუშაობისას გამოყენებულ იქნა კვლევის რადიოლოგიური, პალეომაგნიტური, პალეონტოლო-

გიური, პალეობოტანიკური (მათ შორის პალინოლოგიური) მონაცემების ანალიზი. პარალელუ-

რად, ძირითადი ამოცანიდან გამომდინარე, გამოკვლევას ვაწარმოებდით ყაზბეგის რაიონში 

ახალგაზრდა ვულკანების შესწავლის მიზნით. შედეგები ქვეყნდება ზემოთ მითითებულ 

კრებულში. კვლევა გრძელდება თემატიკის მიხედვით. 

1.2. 

 

№ 

დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

    

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელიანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 

 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეც- 

ნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია) 

1:50 000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგი-

ური რუკა. 

1 - საბუნებისმეტყველო; 

1.5 - დედამიწის და მათთან დაკავშირებუ-

ლი გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, 

№216966 

2016-2019 ხელმძღვანელი ე.გამყრელიძე, 

ძირითადი პერსონალი: 

დ.შენგელია, გ.ჭიჭინაძე, 

თ.წუწუნავა, გ.ბერიძე, 

თ.წამალაშვილი, 

ქ.თედლიაშვილი. 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ლოქის მასივის მსხვილმასშტაბიანი (1: 50 000) ციფრული 

გეოლოგიური რუკის შედგენა. მასივის ამგები მაგმური და მეტამორფული კომპლექსები 

გეოლოგიური თვალსაზრისით ერთ-ერთი კარგად შესწავლილი  ობიექტებია კავკასიაში, თუმცა 

ბოლო დრომდე არ არსებობდა მასივის თანამედროვე დონის შესაბამისი მსხვილმასშტაბიანი 

გეოლოგიური რუკა. ლოქის მასივის არსებული მსხვილმასშტაბიანი (1:50 000) სახელმწიფო გეო-

ლოგიური რუკა ძალიან მოძველებულია (П. Гамкрелидзе и др., 1958) და ბუნებრივია, არ ასახავს 

შემდგომი წლების, და, მათ შორის, ბოლო წლების სრულიად ახალ მონაცემებს მასივის აგე-

ბულების და გეოდინამიკური ევოლუციის შესახებ. წარმოიქმნა საჭიროება, რომ ძველი სახელმ-

წიფო გეოლოგიური რუკისა და არსებული მრავალი სქემატური რუკის ნაცვლად, GPS ტექნოლო-

გიისა და გეო-საინფორმაციო სისტემის გამოყენებით შექმნილიყო მრავალინფორმაციული 

დატვირთვის მქონე 1:50 000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური რუკა. პროექტის განხორცი-

ელებისთვის დასახული იყო რიგი ამოცანა, რაც გულისხმობდა ლიტერატურული მასალის 

მოპოვებას და დამუშავებას, საველე სამუშაოების ჩატარებას, მოპოვებული მასალის პეტროლო-

გიურ შესწავლას, მის მრავალმხრივ ანალიტიკურ კვლევას, გეო-საინფორმაციო ბაზების შექმნას, 

მასივის ფარგლებში ლოკალიზებული სასარგებლო წიაღისეულის გამოვლინებების დაზუსტებას 

და მათში სასარგებლო კომპონენტების განსაზღვრას, მასივის ამგები ქანების გეოლოგიურ, პეტრო-

მინერალოგიურ და გეოქიმიურ დახასიათებას და მათი ფორმირების P-T პირობების განსაზღვრას, 

გეო-საინფორმაციო სისტემის გამოყენებით რუკის ციფრული ვერსიის შექმნას და მონოგრაფიული 

ხასიათის ახსნა-განმარტებითი ბარათის შედგენას.პროექტის განხორციელების შედეგია ლოქის 

მასივის მსხვილმასშტაბიანი (1: 50 000) ციფრული გეოლოგიური რუკა, რომელიც თავისი დატ-

ვირთვით სრული სიახლეა რეგიონისთვის. კერძოდ: დაზუსტებულია რიგი გეოლოგიური 

წარმონაქმნის კონტურები და ცალკეული ტექტონიკური ფირფიტის საზღვრები, მეტამორფული 

წარმონაქმნები სუბფაციესების დონეზეა კარტირებული; დადგენილია და რუკაზეა დატანილი 

მეტამორფიტების საყრდენი წონასწორული მინერალური პარაგენეზისები და მეტამორფული 
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ქანების ფორმირებს P-T პირობები, ასახულია მაგმატიტების გენეტურ-გეოდინამიკური ტიპები; 

ნაჩვენებია მეტამორფიზმის ეტაპების ასაკი. რუკაზე დატანილია, აგრეთვე, ლოქის კრისტალური 

მასივის ფარგლებში სასარგებლო წიაღისეულის პერსპექტიული გამოვლინებების კონკრეტული 

უბნები, მათ შორის ავტორების მიერ დადგენილი შლიხური ოქროს გამოვლინება და ეპიდოზი-

ტების, კვარციტებისა და ალუმინით მდიდარი ანდალუზიტიანი და ქლორიტოიდიანი ფიქლების 

გამოსავლები.რუკას თან ერთვის მონოგრაფიული ხასიათის განმარტებითი ბარათი, სადაც გარდა 

ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციისა, მოტანილია ლოქის მასივის ამგები ქანების პეტროგეო-

ქიმიური, ხოლო მინერალთა მიკროზონდული კვლევის ახალი მდიდარი ფაქტიური მასალა; აგე-

ბულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დიაგრამები. დეტალური კვლევის საფუძველზე, 

წარმოდგენილია ლოქის კრისტალური მასივის ფორმირების პეტროგენული და გეოდინამიკური 

მოდელები. რუკას აქვს როგორც გამოყენებითი, ასევე მეცნიერული ღირებულება. მეცნიერული 

თვალსაზრისით, რუკის დატვირთვა და თანდართული განმარტებითი ბარათი დიდ ინფორმაციას 

იძლევა მასივის შემადგენელი ერთეულების ნივთიერი შედგენილობის, საყრდენი მინერალური 

ასოციაციების, მეტამორფიტების ფორმირების პირობების, ქანების სტრუქტურებისა და ასაკის, 

რეგიონული და კონტაქტური მეტამორფიზმის ეტაპებისა და სუბფაციესების დონეზე კარტი-

რებული წარმონაქმნებისა და მაგმატიტების გენეტურ-გეოდინამიკური ტიპების შესახებ. თანა-

მედროვე მონაცემებით დატვირთული რუკის პრაქტიკული მნიშვნელობა კი ძალიან დიდია 

როგორც გეოლოგიის, ასევე მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებისთვის. იგი საინტერესოა შესა-

ბამისი დარგის როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი სპეციალისტებისთვის სხვადასხვა ტიპის 

სამუშაოების ჩასატარებლად. გარდა ამისა, აღნიშნული რუკა წარმოადგენს საფუძველს სხვადასხვა 

სპეციალიზებული რუკის - სეისმოტექტონიკური, საინჟინრო-გეოლოგიური და სხ. რუკების 

შესადგენად. ახალი რუკა, აგრეთვე დიდ სამსახურს გაუწევს პრაქტიკოს გეოლოგებს საქართველოს 

ტერიტორიაზე კრისტალური მასივის ფარგლებში აგეგმვითი სამუშაოების ჩატარებისას. იგი საინ-

ტერესოა აგრეთვე, როგორც რეკომენდაციები ახლადგამოვლენილი მადნეული და არამადნეული 

პერსპექტიული სასარგებლო წიაღისეულის გამოსავალების მომავალი ძებნა-ძიებითი სამუშაოე-

ბისთვის.  

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.1. 

 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფი-

ნანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნი-

ერო მიმართულების მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ ფონდი, ქვეყანა  
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1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ 
ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ე.გამყრელიძე, დ.შენგე-

ლია, გ.ჭიჭინაძე, 

თ. წუწუნავა, გ.ბერიძე, 

ი.ჯავახიშვილი  

 

ლოქის კრისტალური მასივის 

გეოლოგია (1:500 000). 

გეოლოგიური რუკის განმარ-

ტებითი ბარათი 

ISBN 978-9941-13-881-2 

ალ. ჯანელიძი სახ. გეო-

ლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები, ახალი სერია, 

ნაკვ. 131 

 

 

1-87 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია მოიცავს ვრცელ მეცნიერულ ინფორმაციას ლოქის კრისტალური მასივის შემად-

გენელი გეოლოგიური ერთეულების გავრცელებისა და მათი ამგები ქანების სტრუქტურების, 

ასაკისა და ნივთიერი შედგენილობის შესახებ. დეტალურადაა განხილული მეტამორფიტების 

ჩამოყალიბების პირობები, მათი საყრდენი მინერალური ასოციაციები, დადგენილია რეგიონული 

და კონტაქტური მეტამორფიზმის ეტაპები და მაგმატიტების გენეტურ–გეოდინამიკური ტიპები, 

დეტალური გეოლოგიური და ანალიტიკური კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების საფუძ-

ველზე შემუშავებულია ლოქის კრისტალური მასივის ფორმირების პეტროგენეტური და გეო-

დინამიკური მოდელები. წიგნს თან ერთვის ლოქის კრისტალური მასივის 1: 500 000 მასშტაბის 

ციფრული გეოლოგიურირუკა. 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდიISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური საიდენ-

ტიფიკაციოკოდი DOI 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ ავტორი/ ავტორები სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/კრებ-

ულისდასახელება 

დანომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ 

 

  ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Николаев А.В., 

Заалишвили В.Б., 

Гиоргобиани Т.В. и 

др. 

Основные оползневые структуры Север-

ной Осети в колективной монографии: 

«Опасные природные и техногенные 

процессы в горных регионах: модели, 

системы, технологии. 798-5-904868-25-3 

Владикавказ, россия 

ГФО ВНЦ РАН 

749-755 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერ-

თაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 

 

 

 ავტორი/ავტორები კრებულისსახელწოდება,საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Гиоргобиани Т.В. Проблемы тектоники континентов и 

океанов. Том 1.ISBN 978-5-89118-783-5 

          Москва, 

          ГЕОС, 2019 

144-148 

 
2 

Майсадзе Ф.Д. 

Башелеишвили Л.Б. 

Литология осадочных комплексов 

Евразии и шельфовых областей. ISBN 

978-5-00130-206-3 

г. Казань, Россия 267-268 

5.4. სტატიები 
№ ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური,    

დიგიტალური საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 I.Gamkrelidze, 

A.Okrostsvaridze, 

F.Maisadze, 

L.Basheleushvili, 

G.Boichenko, 

I.Skhirtladze 

Main features of geological 

structure and geotourism 

potential of Georgia, the 

Caucasus. ISSN 2333-2581 

Modern Environ-

mental Science 

and Engineering, 

V. 5, N 5 

Star Publishing 

Company. USA 

Academics 

 

422-442 
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2 Гиоргобиани Т.В. 

 

Условия формирования альпи-

йской складчатой системы 

Большого Кавказа и характер-

ные особенности ее структуры. 

ISSN 2221-3198 

Геология и геофи-

зика Юга России, 

Том 9. №1 

 

Владикавказ 43-57 

 

 

3 

Гиоргобиани Т.В. 

 Закарая Д.П. 

Складчатая  структура Гагра-

Джавской тектонической зони  

Большого Кавказа  (пере-

сечения  вдоль  ущелий рек 

Цхенисцкали и Риони) и 

условия ее образования. 

ISSN 2221-3198 

Геология и 

геофизика Юга 

России 

Том 9. №2 

 

    Владикавказ 
22-39 

 

4 

Гиоргобиани Т.В. 

 Закарая Д.П. 

Альпийская структура 

складчатой системы Северо-

Западного Кавказа  и условия ее 

образования. 

ISSN 2221-3198 

Геология и 

геофизика Юга 

России 

Том 9. №3 

 

Владикавказ 63-76 

5 

Гиоргобиани Т.В. 

 Закарая Д.П. 

Интерференсионная склад-

чатость  Южного склона 

Большого Кавказа ISSN 2221-

3198 

Геология и 

геофизика Юга 

России 

Том 9. №4 

Владикавказ 72-86 

ანოტაციები 

1. სტატიაში მოცემულია საქართველოს ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულების ზოგადი მიმო-

ხილვა. ეს ტერიტორია წარმოადგენს  ხმელთაშუა ზღვის (ალპურ–ჰიმალაიური) კოლიზიური  

ოროგენული სარტყლის  შემადგენელ ნაწილს. საქართველო აგებულია სუპრასუბდუქციური 

ზონების ნეოპროტეროზოული და პალეოზოური მატამორფული კომპლექსებით, მეზოზოურ–

კაინოზოური დანალექი წყალქვეშა და სუბაერული ვულკანური ქანებით  და სხვადასხვა ასაკისა 

და შედგენილობის  ინტრუზივებით. საქართველოს ტერიტორიის უნიკალური გეოლოგიური აგე-

ბულება   განაპირობებს აქ მრავალი პოტენციური გეოპარკისა და გეოტურისტული მარშრუტის 

არსებობას.  როგორც პოტენციური გეოპარკები განხილულია : 1) ყაზბეგის მეოთხეული ვულკანი 

და იურულისწინა დარიალის მასივი; 2) ვარძიის ზედამიოცენური მეგაკალდერა და იგნიმბრი-

ტული ნაკადი, რომელიც წარმოადგენს 1კმ სიმძლავრის მქონე ექპლოზიურ პროდუქტებს და 

ვარძიის კლდეში გამოკვეთლი ქალაქი; 3) დმანისის ჰომინიდების  სადგომი და მაშავერის 20 კმ 

სიგრძის მქონე ბაზალტური ლავური ნაკადი; 4) სათაფლიის დინოზავრის ნაკვალევი სათაფლიისა 

და პრომეთეს  მღვიმეებთან ერთად; როგორც გეოტურისტული მარშრუტები განხილულია: 1) 

აღმისავლეთ კავკასიონის გამკვეთი თბილისი–ფასანაური–ყაზბეგის (155 კმ);  2) მცირე კავკასიონის 

გამკვეთი თბილისი–ბორჯომი–ვარძიის (240 კმ) და ამიერკავკასიის მასივის გამკვეთი თბილისი–

ქუთაისი–უშგულის (450 კმ) მარშრუტები. 

2.სტატიაში აღწერილია კავკასიონის ცივ-გომბორის ქედის გეოლოგიური აგებულება და ტექტო-

ნიკური სტრუქტურა. დახასიათებულია ამ რეგიონში გავრცელებული ნაოჭა სტრუქტურები და 

ტექტონიკური ზეწრები. დადგენილია, რომ დანაოჭება წარმოიშვა ტექტოგენეზისის ადრეულ 

ეტაპზე (იურილ-ადრემიოცენური) ამიერკავკასიის მიკროკონტინენტის მიწოლით კავკასიონზე. 

ტექტონიკური ზეწრების ფორმირება კი ხდებაოდა ნეოგენ-ანთროპოგენურ დროში გაგრა-ჯავის 

ზონის ქვეცოცებით კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის ფლიშური ნალექების ქვეშ. 
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3.სტატიაში აღწერილია კავკასიონის გაგრა-ჯავის ტექტონიკური ზონის ნაოჭა სტრუქტურა მდი-

ნარეების ცხენისწყლისა და რიონის გადაკვეთაზე. აქ გავრცელებული მეზოზოური წყების დანა-

ოჭება გამოირჩევა მრავალრიგიანი და არაერთგვაროვანი დისლოკაციებით. ასეთი დეფორმაციების 

მიზეზს წარმოადგენს ნაოჭა სტრუქტურისვერტიკალური დისჰარმონია და სხვადასხვა მიმართუ-

ლების მქონე ტანგენსური კუმშვის ძალების ერთმანეთზე მრავალჯერადი დადება.გაგრა-ჯავის 

ზონის დანაოჭება წარმოშობილია რეგიონში გამოვლენილი ტექტოგენეზისორიფაზისის პირო-

ბებში. ესენია დანაოჭების  ბათური და პირინეული დეფორმაციები, რომლებიც გამოწვეული იყო 

შავი ზღვა-ამიერკავკასიის მიკროკონტინენტის მიწოლით გაგრა-ჯავის ზონაზე. ტექტოგენეზისის 

უახლოესი სტადია (გვიან მიოცენურ-ადრეპლიოცენური) კი მიმდინარეობდა რეგიონის სუბმე-

რიდიანული  შეკუმშვის პირობებში, რაც გამოწვეული იყო აღნიშნული გეოსტუქტურების კოლი-

ზიით. 

4. მრავალწლიანი დეტალური გეოლოგიურ-სტრუქტურული შესწავლის შედეგად დადგენილია 

ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიონის ალპური სტრუქტურის აგებულების კანონზომიერებანი. დანაო-

ჭების ერთ-ერთი დამახასიათებელი თავისებურება მდგომარეობს მის ლატერალურ ზონალობაში, 

რომელიცგამოხატულია ნაოჭა სტრუქტურების ინტერსივობის  ცვლილებით სამხრეთ-დასავ-

ლეთიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ.აქ გამოიყოფა ტექტოგენეზის ორი ეტაპი, რომლებიც 

განსხვავდება ერთმანეთისგან რეგიონში გამოვლენილი შეკუმშვის სხვადასხვა მიმართულე-

ბებით.პირველ ეტაპზე (იურულ-შუა მიოცენური) დანაოჭებაშიმთავარი როლი ეკუთვნოდა სამხ-

რეთ-დასავლეთით მიმართულ ძალებს, რომლებიც წარმოიშვა ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიონზე 

შავი ზღვა ამიერკავკასიის მიკროკონტინენტის მიწოლის შედეგად.დეფორმაციის მეორე ეტაპზე 

(გვიან მიოცენურ-ანთროპოგენური) კი რეგიონი განიცდიდა სუბმერიდიანული მიმართულების 

ტანგენსურ შეკუმშვას და მეორედ დეფორმაციას, რამაც განაპირობა მისი თანამედროვე სტრუქ-

ტურის ფორმირება. 

5.მრავალწლიანი გეოლოგიურ-სტრუქტურული კვლევების შედეგად რეგიონში დადგენილია 

ინტერფერენციული ნაოჭა სტრუქტურები. ისინი განლაგებულია კავკასიონის უკიდურეს სამხ-

რეთი კიდეზე და ხასიათდება საერთო სუბგანედური მიმართულებით.ადრე ფორმირებული 

ხაზობრივი დანაოჭებისაგან განსხვავებით ისინი წარმოდგენილნია სხვადასხვა ფორმისა და ზომის 

უმთავრესად არახაზობრივი ბრაქიფორმული ნაოჭა სტრუქტურებით. ინტერფერენციული დანა-

ოჭება რეგიონში წარმოიშვა პირვანდელი ჩრდილო დასავლური მიმართულების ხაზობრივი 

დანაოჭების გარდაქმნის შედეგად სუბმერიდიანული დეფორმაციების პირობებში. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 
J. Mosar, J. Mauvili, N. Enna, 

I.Gamkrelidze, K. Koiava 

The Greater Caucasus Fold-and-Thrust Belt: 

Paleotectonic inheritance vs. Cenozoic mountain 

building 

ქ. ბათუმი, 18–19  

სექტემბერი, 2019 

2 F. Maisadze On the Orogenic Phases in the South Caucasus ქ. თბილისი, 

29-30 მაისი, 2019 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 I.Gamkrelidze, D.Shengelia, 

G.Chichinadze, T.Tsutsunava, 

G.Beridze, T.Tsamalashvili, 

K.Tedliashvili, I.Javakhishvili 

Digital Geological Map of the Loki Crystalline 

Massif (The Caucasus) and Its Multi-Informa-

tive Explanatory Note 

2019, Amsterdam, 

Nederlands 

2 ფ.მაისაძე, ლ.ბაშელეიშვილი Регрессивные отложения и фазы складча-

тости на примере мезозойско-кайнозой-

ской истории Южного Кавказа 

ქ. ყაზანი (რუსეთი) 

30-სექტემბერი-3 

ოქტომბერი, 2019 

3 თ.გიორგობიანი Геологическое строение и тектоническая 

структура Цив-Гомборского хребта 

Большого Кавказа 

ქ.მოსკოვი.  29 იანვარი- 

2 თებერვალი, 2019 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენებ აფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

 

სამეცნიეროერთეულისდასახელება: 

სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილება. 

მიმართულება 2. საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია 

განყოფილების ხელმძღვანელი – საქ. მეცნ. ეროვნულ აკად. წევრ-კორ., მთ. მეცნიერ-თანამშრო-

მელი მ.კაკაბაძე. 

განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა - საქ. მეცნ. ეროვნული აკად. წევრ-კორ., მთ. მეცნ.-

თანამშრ. მ.თოფჩიშვილი; უფ.მეცნ. თანამშრომლები: ც.მინაშვილი, თ.ღავთაძე, ლ.ფოფხაძე, 

კ.ქოიავა; მეცნ. თანამშრომლები: ს.ხუციშვილი და ზ.ჩხაიძე; არასამეცნიერო პერსონალი: ინჟინერ-

გეოლოგი თ. პაიჭაძე და ლაბორანტი ბ. ედიბერიძე. 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
1.1. 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულებისმითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

 

 

მიმართულება 2. 
პროექტი 1. 

საქართველოს ქვედა- და შუაიურული ნალექე-

ბის სტრატიგრაფია 

მეცნ. დარგი - გეოლოგია, პალეონტოლოგია, 

ბიო- და ლითოსტრატიგრაფია. 

2015-2024 

 

 

მ. თოფჩიშვილი 

(ხელმძღვანელი და 

შემსრულებელი) 

2 მიმართულება 2. 
პროექტი 2. 

საქართველოს ქვედაცარცულინალექების 

სტრატიგრაფია  

2015-2024 

 

 

მ. კაკაბაძე 

(ხელმძღვანელი და 

შემსრულებელი) 
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მეცნ. დარგი - გეოლოგია, პალეონტოლოგია, 

ბიო- და ლითოსტრატიგრაფია, 

სექვენსსტრატიგრაფია. 

3 მიმართულება 2. 
პროექტი 3. 

დიდი და მცირე კავკასიონის აღმოსავლეთი 

ნაწილის ზედაცარცული და პალეოგენური 

ნალექების ბიოსტრატიგრაფია, პალეოეკოლოგია 

და პალეოგეოგრაფია ნანოფოსილიების 

მიხედვით. 

მეცნ. დარგი - გეოლოგია, პალეონტოლოგია, 

ბიო- და ლითოსტრატიგრაფია.   

2015-2024 

 

თ. ღავთაძე 

(ხელმძღვანელი) 

ზ. ჩხაიძე 

(შემსრულებელი) 

 

4 მიმართულება 2. 
პროექტი 4. 

საქართველოს მიოცენური ნალექების 

სტრატიგრაფია  

მეცნ. დარგი - გეოლოგია, პალეონტოლოგია, 

ბიო- და ლითოსტრატიგრაფია 

 

2015-2024 

 

 

 

 

კახაბერ ქოიავა - 

(ხელმძღვანელი) 

გედევენ ანანიაშვილი - 

ციცინო მინაშვილი,  

ლაურა ფოფხაძე ,    

სოფიო ხუციშვილი 

(შემსრულებლები) 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტი 1. 

პროექტის მეორე - 3 წლიანი ეტაპი დაიწყო 2019 წელს.დამუშავდა ახალი გამოქვეყნებული ლიტე-

რატურა. ჩატარდა თსუ-ს პალეონტოლოგიურ მონოგაფიულ მუზეუმში დაცული ქვედაიურული 

და აალენური ამონიტური ფაუნის კოლექციების სისტემატიკური რევიზია და დაზუსტდა 

საქართველოს ქვედა და შუაიურული ნალექების ბიოსტრატიგარაფიის ზოგიერთი სადავო 

საკითხი, რომელსაც  საქართველოს სხვადასხვა გეოტექტონიკურ ერთეულებში წარმოდგენილი 

იურული ნალექების ლითო- და ბიოსტრატიგრაფიული კორელაციის შესწავლაშიუდავოდ დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება. მიღებული შედეგები შეივსება ახალი მონაცემებით და მომავალ წელს 

გამოქვეყნდება სტატია. 

პროექტი 2. პროექტის მეორე - 3 წლიანი ეტაპი დაიწყო 2019 წელს. დამუშავდა წინა წლებში  ძირუ-

ლის მასივის პერიფერიებზე, აგრეთვე იმერეთში - ოკრიბა-ხრეითის ზონის ფარგლებში და რაჭა-

ლეჩხუმის სინკლის ჭრილებში მოპოვებული ბარემული და აპტური ამონიტების კოლექციები. 

მიღებული შედეგების ნაწილი გამოქვეყნდა მიმდინარე 2019 წელს. კერძოდ, დასავლეთ საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე დადგენილია ახალი, მესამე რიგის შუააპტური სედიმენტური სექვენსი 

(შეესაბამება Protacanthoplites abichi-ს ზონას). საქართველოს აპტურში გამოვლენილი სექვენსების 

კორელაციამ გლობალური სქემის (Haq, 2014) მესამე რიგის ევსტაზიურ აპტურ სექვენსებთან 

გვიჩვენა, რომ გლობალური სქემის მიხედვით აპტურის ინტერვალში შვიდი ევსტაზიური ციკლი 

(შესაბამისად, შვიდი მესამე რიგის სექვენსი) არის გამოყოფილი, რომელთაგან ორი მოიცავს მთელ 

ქვედააპტურს, ორი ციკლი დადგენილია Martinioides-ის, ხოლო ერთი - Melchioris-ის ქრონში. 

Nolani-Jacobi-ს ინტერვალში კვლავ ორი მესამე რიგის ციკლია გამოყოფილი.  უნდა აღინიშნოს, 

რომ თვით ბ. ჰაგი დარწმუნებული არ არის ცარცულში მის მიერ გამოყოფილი მესამე რიგის ყველა 

ციკლის ევსტაზიურ ბუნებაში და შენიშნავს, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ყოველი ახალი 

მონაცემი  ამ საკითხის შესწავლის თვალსაზრისით დიდ მნიშვნელობას იძენს. ჩვენი კვლევებით 

საქართველოში აპტურის ინტერვალში დგინდება მხოლოდ ოთხი სექვენსი; კერძოდ, ქვედააპტურ-
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ში - ერთი (მოიცავს Weissi-Furcata-ს ინტერვალს), ხოლო შუა და ზედაააპტურში - სამი (შეესაბამება 

Subnodosocostatum-ის, Abichi-ს და Nolani-Jacobi-ს ინტერვალებს). ამრიგად, ბ. ჰაქის სქემისგან განს-

ხვავებით, საქართველოს ჭრილებში არ შეიმჩნევა სტრატიგრაფიული უთანხმოებები როგორც 

უშუალოდ ქვედააპტურ ზონებს შორის, ისე საკუთრივ Subnodosocostatumis-ის ზონის ფარგლებში 

და Nolani-სა და Jacobi-ს ზონებს შორის. აღნიშნული კორელაციური შეუსაბამობა და ნალექების 

ფაციესური ანალიზი მიუთითებს, რომ აპტურის განმავლობაში, ევსტაზიის გარდა, რეგიონული 

ტექტონიკური მოძრაობები უდავოდ ახდენდა მნიშვნელოვან გავლენას საქართველოსა და კავ-

კასიის ზოგიერთ რეგიონში სედიმენტური სექვენსებისა და სტრატიგრაფიული უთანხმოებების 

ჩამოყალიბებაზე. მიღებული შედეგები მომავალ წელს შეივსება ახალი მონაცემებით და გამოქ-

ვეყნდება სტატია. 

პროექტი 3. პროექტის მეორე - 3 წლიანი ეტაპიდაიწყო 2018 წელს; ეტაპის განმავლობაში უნდა 

განხორციელდესმცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის აჭარა-თრიალეთის ზონის (აღმოსავლეთ 

ნაწილის) გვიან ცარცულ-პალეოგენური ნალექების ბიოსტრატიგრაფია ნანოპლანქტონის მიხედ-

ვით. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შესწავლილი იქნა 2018 წელს საველე სამუშაოების 

დროს შედგენილი ნიჩბისწყალის და ხეკორძულას ჭრილების გვიანცარცული და პალეოგენური 

ნალექების მოსაზღვრე შრეებში დაცული ნანოფოსილიები. მესამე კვარტალში ჩატარდა საველე 

სამუშაოები და შესწავლილ იქნა ჭრილები: კასპის, მუხრანის, ძეგვის და მცხეთის მიდამოებში. 

დღემდე ტარდება მოპოვებული ქვიური მასალის ლაბორატორიული დამუშავება. პარალელურად 

მიმდინარეობს დამუშავებული მასალის პალეონტოლოგიური კვლევა. დადგენილია ქვედაკამ-

პანური ზონა Broinsonia parca (CC18); შუაკამპან-ქვედამაასტრიხტული Ceratolithoides aculeus (CC20) 

Uniplanarius trifidus (CC22), Tranolithus phacelosus (CC23), Reinhardtites levis (CC24) და Arkhan-

gelskiella cymbiformis (CC25a) ზონები; მაასტრიხტული Lithraphidites quadratus (CC25b) და Micula 

murus (CC25c) ზონები; დანიური Cyclococcolithus robustus (CC25b), პალეოცენური Fasciculithus tym-

paniformis (NP5), შუაეოცენური Nannotetrina fulgens (NP15), ზედაეოცენური Isthmolithus recurvus 

(NP19) და Sphenolithus pseudoradians (NP20) ზონები. მომავალ წელს, ეტაპის შემაჯამებელ ანგარიშ-

ში მიღებული შედეგების საფუძველზე შემუშავდება საკვლევი ტერიტორიის გვიანცარცულ-

პალეოგენური ბიოსტრატიგრაფიული სქემის შეპირისპირება როგორც საქართველოს ბელტისა და 

აჭარა-თრიალეთის, ისე ხმელთაშუაზღვის აუზში დადგენილ შესაბამის სტრატონებთან.  

პროექტი 4. პროექტის მეორე - 3 წლიანი ეტაპი დაიწყო 2018 წელს;2019 წელს დამუშავდა ახალი 

გამოქვეყნებული ლიტერატურა პარატეთისის მიოცენური ნალექების ბიოსტრატიგრაფიის, 

პალეონტოლოგიის, პალეოგეოგრაფიული ვითარების და მაგნიტოსტრატიგრაფიის შესახებ. ასევე 

განხორციელდა არსებული ქვიური მასალის დამუშავება და ანალიზი.ჩატარდა საველე სამუშა-

ოები. კ. ქოიავამ საველე სამუშაოები აწარმოა სამეგრელოს რეგიონში, წალენჯიხის მუნიციპა-

ლიტეტში. სამუშაოების ფარგლებში ლითოლოგიურად აღიწერა ორი მიოცენური ჭრილი: მდ. 

ჭანისწყლის  დამდ. ინწრას ხეობებში. ჭრილებიდან აღებული იყო ქვიური მასალა როგორც მიკრო-

ფაუნისტური (ფორამინიფერები), ასევე პალეომაგნიტური კვლევებისთვის (პალეომაგნიტური 

კვლევები ჩატარდება უტრეხტის უნივერსიტეტში კ. ქოიავას პირადი კონტაქტების დახმარებით). 

პროექტის სამეცნიერო ჯგუფის ( გ. ანანიაშვილი, ც. მინაშვილი, ლ. ფოფხაძე, ს. ხუციშვილი) მიერ 

2018 წელს საველე და 2019 წელს სარევიზიო საველე სამუშაოებში მოპოვებული პალეონტო-

ლოგიური მასალის დამუშავების შედეგად  განხორციელდა საქართველოში ფართოდ გავრცე-

ლებული მიოცენური ნალექების დანაწილება ორსაგდულიანი მოლუსკების, ნანოპლანქტონის, 

ფორამინიფერების და ოსტრაკოდების შესწავლის საფუძველზე. დაზუსტდა ოლიგოცენური და 

მიოცენური ნალექების სტრატიგრაფიული საზღვრები. გაზიარებულია შეხედულება მოლუსკური 
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ფაუნით თარხნულის სამად დანაწილების შესახებ. რაც შეეხება ჩოკრაკულ სართულს, როგორც 

მოლუსკებით, ისე მიკროფაუნით, მოხერხდა მისი სამ ქვესართულად დაყოფა. ასევე მოლუსკურ 

ფაუნაზე დაყრდნობით, შესაძლებელი გახდა კარაგანული, ქართველური და კონური სართუ-

ლების  დანაწილება ქვესართულებად. (შენიშვნა: საკუთრივ ქართველური შრეები, წინააღმდეგ 

რიგი მკვლევარისა, ჩაითვლილია ცალკე დამოუკიდებელ სტრატიგრაფიულ ერთეულად). 

აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ 2019 წელს იმერეთში, სოფ. გორისას მიდამოებში ( მდ. ლაშურას ღელე) 

შედგენილი ჭრილის დამუშავების საფუძველზე დასაბუთდა შუამიოცენური ნალექების არსებობა. 

ხოლო მდ. ჭანისწყლის ჭრილის ქვიშაქვებში, თიხებსა და თიხიან ქვიშაქვებში გამოვლენილია 

მიკროფაუნის სახეობები (განისაზღვრა ფორამინიფერების 45 და ოსტრაკოდების 50 - სახეობა), რის 

საფუძველზეც აქ  გამოიყო  როგორც შუა მიოცენური, ისე ზედა მიოცენურის ქვედა დონე. მიღე-

ბული შედეგები აისახება მომავალ წელს ეტაპის შემაჯამებელ ანგარიშში და დაგეგმილია 

სტატიების გამოქვეყნდება. 

1.2. 

 

№ 
დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 

 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასა-

ხელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმა-

რთულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფი-

კაციო კოდი 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყელის (საქართველო) პალეოცენ-ქვედა 

ეოცენური ნალექების იქნოლოგია და 

სედიმენტოლოგია. FR-18-3765. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (1): 

დედამიწის და მასთან დაკავშირებული 

გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები (1.5) 

21.02.2019-

21.02.2022 

ხელმძღვანელი - ზურაბ 

ლებანიძე, კოორდინატორი - 

სოფიო ხუციშვილი, 

ძირითადი პერსონალი: თამარ 

ბერიძე, კობა ლობჟანიძე, ნინო 

კობახიძე, კახა ქოიავა, ნინო 

ხუნდაძე, დავით მაქაძე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

დაპრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტის ფარგლებში კვლევის მიზნებია: აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის 

ფარგლებში პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნამარხი ნაკვალევების ახალი ადგილსაპოვებლების 

გამოვლენა; ნამარხი ნაკვალევების განსაზღვრა, აღწერა, კლასიფიკაცია; ნამარხი ნაკვალევების 

შემცველი წყებების ფაციესური/სედიმენტოლოგიური ანალიზი; ადგილსაპოვებლების ფარგლებში 

ნალექდაგროვების გარემოს ინტერპრეტაცია; არსებული და ახლადმოპოვებული მონაცემების 

შეჯერების გზით პალეოცენ-ქვედაეოცენურიდროისათვის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყელის ნალექდაგროვების გარემოს აღდგენა. პროექტის საბოლოო მიზანია საქართველოში 

კომბინირებული იქნოლოგიურ-სედიმენტოლოგიური კვლევებისათვის საფუძვლის ჩაყრა და 
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ფუნდამენტური სამეცნიერო ბაზის შექმნა სამომავლო კვლევებისათვის, იქნოლოგიის, როგორც 

გეოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი თანამედროვე და საჭირო დარგის პოპულარიზაცია 

აკადემიურ გეოლოგიურ წრეებში და წარმოებაში ჩართულ გეოლოგებს შორის. ამგვარი კვლევა 

უდავოდ ახალ მიდგომას წარმოადგენს ქართულ გეოლოგიაში და ფასდაუდებელი შედეგი ექნება, 

როგორც ფუნდამენტური კვლევების, ასევე, ეკონომიკური თვალსაზრისით.პროექტის პირველ 

ეტაპზე (2019 წელი) ჩატარდა სადაზვერვო გეოლოგიური სამუშაოები ბორჯომის რაიონში. დეტა-

ლური სედიმენტოლოგიურ-იქნოლოგიური კვლევა განხორციელდა რამოდენიმე ლოკაციაზე 

(არდაგანი 1, 2, 3, დაბისხევი, რველი). მოხდა ნამარხი ნაკვალევების იქნოკომპლექსების გამოვ-

ლენა, აღებულია ქვიური მასალა პეტროგრაფიული, იქნოლოგიური და ლაბორატორიული 

შესწავლისთვის. მზადდება სედიმენტოლოგიური ჭრილები და სამუშაო რაიონის ციფრული რუკა. 
2.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა 

დასამეცნიერო მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდიISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს სახელწოდება, გამოცემის ადგილი, გვერდების 

  საერთაშორისო სტანდარტული კოდიISBN  გამომცემლობა რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 

№   ავტორი/ავტორები 
კრებულის სახელწოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, დიგიტა-

ლური საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ 
  ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 
№ 

  ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 
№    ავტორი/ავტორები კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.4. სტატიები 

 

№ ავტორი/ ავტორები 
სტატიის სათაური,    

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 V.Alania, O.Enukidze, 

N.Gloni, A.Razmadze, 

A.Chabukiani, A.Gior-

gadze, B. Glonti, 

K.Koiava, T.Beridze, 

S.Khutsishvili, 

R.Chagelishvili 

Structural Architecture of 

the Kura Foreland Fold-

and-thrust Belt Using Seis-

mic Reflection Profile, 

Georgia 

ISSN: 2331-9593 (Print) 

ISSN: 2331-9615 (Online) 

Universal Journal 

of Geoscience (6) 

Vienna, Austria, 

Horizon Research 

Publishing 

Corporation  

184-190 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში მოქცეული მტკვრის ფორლანდული აუზის სტრუ-

ქტურული აგებულების ინტერპრეტაცია განხორციელდა სეისმური პროფილის ინტერპრეტა-

ციაზე დაყრდნობით. პროფილის ფარგლებში დეფორმაციის სტრუქტურული ხასიათის მიხედ-

ვით გამოიყო ორი ზედა და ქვედა სეისმოსტრუქტურული კომპლექსი. სეისმური პროფილების 

ინტერპრეტაციის შედეგად გამოვლინდა სამხრეთვერგენტული შეცოცებები, ჩრდილოვერ-

გენტული ზურგის შეცოცებები, და დუპლექსები. დადგინდა, რომ მტკვრის ფორლანდური 

აუზის ფარგლებში დეფორმაცია კონტროლდებოდა მრავალსაფეხურიანი მოწყვეტებით. 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

J.Mosar, J.Mauvilly, N.Enna, 

I.Gamkrelidze, T.Kangarli, 

K.Koiava, F.Aliyev,  

V.Lavrishev 

The Greater Caucasus Fold-and-Thrust Belt: 

Paleotectonic inheritance vs. Cenozoic 

mountain building.  

Batumi, Georgia, 19-20 

September, 2019 

2 

 

B.Ediberidze, K.Koiava, 

L.Popkhadze, B.Glonti, 

A.Razmadze, L.Kvaliashvil 

Biodiversity of the Sarmatian Foraminifera 

and Ostracoda of the Kartli Depression (on 

the Example of Nadarbazevi Section).  

Tbilisi, Georgia, 29-30 

May, 2019 

3 M.Kakabadze  On the systematic of some Early Cretaceous 

Heteromorph Ammonites 

Tbilisi, 31 October -2 

November, 2019 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 Z. Lebanidze, T. Beridze, N. Kobakhidze, 

S. Khutsishvili, R. Chagelishvili,  

K. Koiava, N. Khundadze, A. Uchman 

Trace fossils in Paleocene-Lower 

Eocene deep-sea sediments (“Borjomi 

Flysh”) of the Achara-Trialeti Fold-

Thrust Belt  

10-13 September, 2019, 

Rome, Italy 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არგ ამოქვეყნებულა) 
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სამეცნიერო ერთეულის დასახელება: 

პეტროლოგიის, ვულკანოლოგიის, ლითოლოგიისა და მინერალოგიის განყოფილება. 

 

მიმართულება 2: მაგმატიზმი და მეტამორფიზმი საქართველოს ტერიტორიაზე. 

განყოფილების ხელმძღვანელი – მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი, აკადემიკოსი დ.შენგელია. 

განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: მთ. მეცნიერ-თანამშრომელები: თ.წუწუნავა, 

გ.ჭიჭინაძე; უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელები: ე.ვარსიმაშვილი, მ.ტოგონიძე, რ.მიგინეიშვილი, 

გ.ვაშაკიძე; მეცნიერ-თანამშრომელები: თ.ჩხოტუა, ქ.ჩიხელიძე, თ.ბერიძე, ქ.გაბარაშვილი, 

კ.ლობჟანიძე; ლაბორანტი: ნ.კობახიძე.  

 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყე-

ბის და დამთავ-

რების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 მიმართულება 3.  

პროექტი - მეტამორფული წარმონაქმნების 

კომპლექსური შესწავლა. 

ამოცანა - კავკასიონის ტერეინის აღმოსავ-

ლეთი ნაწილის მეტამორფული კომპლექსები 

2019-2021 გ.ჭიჭინაძე 

(ხელმძღვანელი), 

დ.შენგელია, თ.წუწუნავა, 

ქ.ჩიხელიძე, თ.ჩხოტუა, 

გ.ბერიძე, ი.ჯავახიშვილი 

2 მიმართულება 3.   

პროექტი - მეტამორფული წარმონაქმნების 

კომპლექსური შესწავლა. 

ამოცანა - კავკასიონის ტერეინის აღმოსავ-

ლეთი ნაწილის მეტამორფული კომპლექ-

სების (1:50 000 მასშტაბის) რუკები 

 

2019-2021 

გ.ჭიჭინაძე 

(ხელმძღვანელი), 

დ.შენგელია, თ.წუწუნავა, 

ქ.ჩიხელიძე, თ.ჩხოტუა, 

გ.ბერიძე, ი.ჯავახიშვილი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. შესრულებულია საველე და კამერალური სამუშაოები კავკასიონის ტერეინის აღმოსავლეთ 

ნაწილში: ზემო რაჭისა და ზემო სვანეთის ტერიტორიის ფარგლებში. აღებულია ქვიური მასალა, 

დამზადებულია გამჭვირვალე თლილები, შესწავლილია 200-ზე მეტი ნიმუში. დაზუსტებულია 

რიგი მეტამორფული კომპლექსების გამოსავლების კონტურები. 

2. შესრულებულია საველე და კამერალური სამუშაოები კავკასიონის ტერეინის აღმოსავლეთ 

ნაწილში: ზემო რაჭისა და ზემო სვანეთის ტერიტორიის ფარგლებში. დაზუსტებულია რიგი 

მეტამორფული და მაგმური კომპლექსების გამოსავლების კონტურები. წარმოდგენილია  

კავკასიონის ტერეინის აღმოსავლეთი ნაწილის მეტამორფული კომპლექსების 1:50 000 მასშტაბის 

სქემატური-გეოლოგიური რუკის მონახაზი (სამუშაო ვარიანტი). 
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1.2. 

 

№ 
დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 მიმართულება 3. 

პროექტი - კამბრიულისწინა პალეო-

ზოური მაგმატიზმი.  

ამოცანა - ძირულის კრისტალური 

მასივის მაგმატიტები. 

2017-2019 ხელმძღვანელი - გ.ბერიძე, 

შემსრულებლები: დ.შენგელია,  

თ.წუწუნავა, ქ.ჩიხელიძე, 

თ.ჩხოტუა, ი.ჯავახიშვილი, 

ნ.კობახიძე 

2 მიმართულება 3.   

პროექტი - კაინოზოური ინტრუზიული 

და ეფუზიური მაგმატიზმი.  

მოცანა - ეოცენური ინტრუზივები და 

ეფუზვივები 

2017-2019 ხელმძღვანელი - გ. ვაშაკიძე, 

შემსრულებლები: მ. ტოგონიძე,  

თ. ბერიძე, რ. მიგინეიშვილი,  

ქ. გაბარაშვილი, კ. ლობჟანიძე. 

დასრულებულიკვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 2017-2019 წლებში შესწავლილია ძირულის კრისტალური მასივში განვითარებული ყველა 

ალპურისწინა მაგმატიტი. შესწავლილია ძირულის კრისტალური მასივის გრენვილური, 

ბაიკალური, გვიანბაიკალური და ვარისკული მაგმატიტები. დეტალური მიკროზონდული 

კვლევებით დადგენილია ამ წარმონაქმნების წონასწორული მინერალური პარაგენეზისები, რის 

საფუძველზეც განსაზღვრულია მათი ფორმირების P-T პირობები. დეტალური პეტრომინერა-

ლოგიური და გეოქიმიური კვლევებით წარმოდგენილია შესწავლილი მაგმატიტების პეტროგე-

ნეტული მოდელი. დაზუსტებულიამაგმური კომპლექსების გამოსავლების კონტურები. წარმოდ-

გენილია  მასივის 1:50 000 მასშტაბის სქემატური-გეოლოგიური რუკის მონახაზი (სამუშაო 

ვარიანტი). მოცემული ძირულისა და ხრამის კრისტალური მასივების ალპურისწინა მაგმატიტების 

შედარებითი დახასიათება. კვლევის პროცესში მიღებული შედგები გამოქვეყნებულია 

საერთაშორისო კონფერენციებზე. წარმოდგენილია შესრულებული სამუშაოს სრული ანგარიში.  

2. დამუშავდა და გაანალიზდა პალეოგენური ვულკანიზმის შესახებ არსებული მდიდარი 

ბიბლიოგრაფიული მასალა, რომელიც შეივსო ახლად მოპოვებული მასალებით. კვლევები ჩატარ-

და ფიზიკური ვულკანოლოგიის მეთოდის გამოყენებით, რამაც საშუალება მოგვცა გამოგვეყო და 

დაგვეზუსტებინა უკვე გამოყოფილი ვულკანური და ვულკანოგენურ-დანალექი ფაციესები, 

დაგვედგინა ეფუზური ვულკანიზმის ხასიათი და მისი პროდუქტების განაწილების ზოგიერთი 

კანონზომიერება სივრცესა და დროში. მომზადდა ანგარიში „ეოცენური ინტრუზივები და ეფუზი-

ვები“, სადაც ასახულია ჩატარებული სამუშაოების შედეგები. აღნიშნული თემის ფარგლებში 

გამოქვეყნდა სტატია - „ეოცენური მაგმატიზმი ლოქის მასივის ფარგლებში“ გ. ვაშაკიძე, მ. ტოგო-

ნიძე, ვ. ლებედევი, კ. ლობჟანიძე (2019). გეოქრონოლოგიური შესწავლის შედეგად, ლოქის მასივზე 

გამოვლენილია ეოცენური ასაკის კვარციან დიორიტული - პორფირიტული შემადგენლობის 

ინტრუზივი და მასივის გამკვეთი ეოცენური ასაკის გაბრო-დიორიტ პორფირიტების და რქა-

ტყუარიანი დიაბაზ-პორფირიტების დაიკები. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 

 

№ 
გარდამავალი  (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთი ნაწილის 

პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექების 

სედიმენტოლოგია და იქნოლოგია 

7 - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებანი; 

7.1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; 

7.1.5 - დედამიწის და მათთან დაკავშირებული 

გარემოს შემსწ. მეცნიერებანი; PHDF-19-501 

2019-2021 ნ.კობახიძე 

2 
აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყე-

ლის (საქართველო) პალეოცენ-ქვედაეოცენური 

ნალექების იქნოლოგია და სედიმენტოლოგია. FR-

18-3765 (საბუნებისმეტყველო მიმართულებები, 

გეოლოგია) 

05.05. 2018-05.05. 

2021 

ხელმძღვანელი - ზ. 

ლებანიძე ძირითადი 

პერსონალი: თ.ბერიძე,  

ს. ხუციშვილი, კ.ლობჟანიძე, 

ნ.კობახიძე, კ.ქოიავა, 

ნ.ხუნდაძე, დ.მაქაძე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.პროექტი დაიწყო 2019 წლის 25 სექტემბერს, რომელიც ითვალისწინებს ოთხ საანაგრიშო 

პერიოდს, ამ ეტაპზე პირველი საანგარიშო პერიოდის ფარგლებში მოხდა პროექტის განხორ-

ციელებისათვის საჭირო აღჭურვილობის შეძენა და მიმდინარეობს წინასწარი საორგანიზაციო-

მოსამზადებელი სამუშაოები. პირველ საანგარიშო პერიოდში იგეგმება ფონდებსა და ბიობ-

ლიოთეკაში კვლევის თემასთან დაკავშირებული ანგარიშებისა თუ წიგნების მოძიება და დამუ-

შავება, სედიმენტოლოგიური და იქნოლოგიური კვლევის თანამედროვე მიღწევებისა და მეთოდე-

ბის შესახებ უცხოური მასალის გაცნობა, ინტეგრირებული იქნოლოგიურ- სედიმენტოლოგიური 

კვლევის საველე-ლაბორატორიული მეთოდებთან დაკავშირებული უცხოური ლიტერატურის 

დამუშავება მეთოდების შერჩევის, სრულყოფილად ათვისების და გამოყენების მიზნით. კვლევა 

უდავოდ ახალ მიდგომას წარმოადგენს ქართულ გეოლოგიაში და ფასდაუდებელი შედეგი ექნება, 

როგორც ფუნდამენტური კვლევების, ასევე, ეკონომიკური თვალსაზრისით. 

2.პროექტის პირველ ეტაპზე (2019 წელი) ჩატარდა სადაზვერვო გეოლოგიური სამუშაოები 

ბორჯომის რაიონში. დეტალური სედიმენტოლოგიურ-იქნოლოგიური კვლევა განხორციელდა 

რამდენიმე ლოკაციაზე (არდაგანი 1, 2, 3, დაბისხევი, რველი). მოხდა ნამარხი ნაკვალევების იქნო-

კომპლექსების გამოვლენა, აღებულია ქვიური მასალა პეტროგრაფიული, იქნოლოგიური და ლაბო-

რატორიული შესწავლისთვის. მზადდება სედიმენტოლოგიური ჭრილები და სამუშაო რაიონის 

ციფრული გეოლოგიური რუკა. 
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2.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

 პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია) 

1:50 000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგი-

ური რუკა. 

1 - საბუნებისმეტყველო 

1.5 - დედამიწის და მათთან დაკავშირებუ-

ლი გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი; 

№216966 

2016-2019 ხელმძღვანელი 

ე.გამყრელიძე, 

ძირითადი პერსონალი: 

დ.შენგელია, გ.ჭიჭინაძე, 

თ.წუწუნავა, გ.ბერიძე, 

თ.წამალაშვილი, 

ქ.თედლიაშვილი 

2 აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-

შეცოცებითი სარტყლის აგებულება, 

დეფორმაციის დრო და მაგნიტუდა. 

 #217942. 2017-2019.  

2017-2019 ხელმძღვანელი - ვ.ალანია, 

შემსრულებლები: შ.ადამია, 

ო.ენუქიძე, ნ.სადრაძე, 

ა.ჭაბუკიანი, ა.გვენცაძე, 

გ.ვაშაკიძე 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ანოტაცია იხილეთ მიმართულება 1-ში.  

2. Move-ის პროგრამის გამოყენებით აგებულია აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცო-

ცებითი სარტყელის ფრონტული ნაწილის და მისი მოსაზღვრე მტკვრის ფორლადის 2-3D სტრუქ-

ტურული მოდელები. აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ფრონტული ნაწილი წარმოდგენილია 

ზედაპირული სამკუთხა ზონით. სამკუთხა ზონის ქვეშ დაიკვირვება ჩრდილო-ვერგენტული 

სტრუქტურული სოლი.  

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. 

 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფი-

ნანსებელი ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

  პროექტის  

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2. 

 
№ 

დასრულებული(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართლების მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ე. გამყრელიძე,  

დ. შენგელია,  

გ. ჭიჭინაძე,  

თ. წუწუნავა,  

გ. ბერიძე, 

 ი. ჯავახიშვილი 

ლოქის კრისტალური მასივის გეო-

ლოგია (1:50 000 მასშტაბის ციფრული 

გეოლოგიური რუკის განმარტებითი 

ბარათი); 978-9941-13-881-2 

თბილისი 2019, თსუ 

გამომცემლობა 

88 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ანოტაცია იხილეთ მიმართულება 1-ში.  

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 
 სახელმძღვანელოს   

 
№ 

ავტორი/ავტორები სახელწოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ 

 

ავტორი/ავტორები კრებულის სახელწოდება, საერთა-

შორისო სტანდარტული  

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1   
  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, 

დიგიტალური საიდენ-

ტიფკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/კრებუ-

ლის დასახელება 

და ნომერი /ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 
     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ISSN ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტულიკოდი 

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს სახელწო-

დება, საერთაშორისო სტან-

დარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები კრებულის სახელწოდება, საერთა-

შორისო სტანდარტული კოდი SBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.4. სტატიები 
 

 
№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური,    

დიგიტალური საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 В.А. Лебедев, 

Г.Т. Вашакидзе,  

А.В. Парфенов, 

А.И. Якушев 

Происхождение адакитовых 

магм в молодых зонах конти-

нентальной коллизии на при-

мере плиоценового дацитового 

вулканизма Ахалкалакского 

лавового плато (Джавахетское 

нагорье, Малый Кавказ). ISSN 

(print): 0869-5903 

Петрология,  

т.27, № 3 

 Изд. «Наука» 327-351 

2 Elisa M. Sánchez-

Moreno, M.Calvo-

Rathert, A.Gogitcha-

ishvili, L.Tauxe, 

G.Vashakidze, 

V.Lebedev 

Weak paleointensity results over 

a Pliocene volcanic sequence 

from Lesser Caucasus (Georgia): 

Transitional record or time 

averaged  field?. ISSN 1365-246X 

Geophysical 

Journal 

International 

 Oxford 

Academic 

1604-1618 

3 G.Vashakidze, 

A.Gogitchaishvili, 

N.Garcia‑Redondo, 

M.Calvo‑Rathert, 

Á.Carrancho, 

Magnetic dating of the Holocene 

monogenetic Tkarsheti volcano in 

the Kazbeki region (Great Cauca-

sus). ISSN1880-5981 

Earth, Planets and 

Space 

 Springer   1-7 
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R.Cejudo, J.Morales, 

V.Lebedev, 

K.Gabarashvili 

4 V.Alania, 

O.Enukidze, 

N.Glonti, 

A.Razmadze, 

A.Chabukiani, 

A.Giorgadze, 

B.Glonti, K.Koiava, 

T.Beridze, 

S.Khutsishvili, 

R.Chagelishvili 

Structural Architecture of the 

Kura Foreland Fold-and-thrust 

Belt Using Seismic Reflection 

profile, Georgia.  DOI:10. 

13189/ujg.2018.0602. ISSN: 2331-

9593 (Print) ISSN: 2331-9615 

(Online) 

Universal Journal 

of Geoscience 6 

(6) 184-190 

 

 Horizon 

Research        

Publishing  

Corporation  

184-190 

5 А.В. Парфенов, В.А. 

Лебедев, И.В. 

Чернышев, Г.Т. 

Вашакидзе,А.И. 

Якушев, Ю.В. 

Гольцман, А.В. 

Чугаев, Т.И. 

Олейникова,Е.М. 

Канунникова,  

К.А. Габарашвили 

Петролого-геохимические 

характеристики лав, 

источники и эволюция 

магматических расплавов 

Казбекского неовулканического 

центра (Большoй Кавказ) 

DOI: https://doi.org/10.31857/S08

69-5903276658-689 

Петрология,  

том 27, № 6 

 Изд. «Наука» 658-689 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.ახალგაზრდა დაციტული ლავებისა და პიროკლასტური ქანების K-Ar მეთოდით დათარიღებით 

დადგინდა მათი შუა პლიოცენური (3.28 ± 0.10 მლნ.წელი) ასაკი. ამ დაციტების პეტროლოგიურ-

გეოქიმიური მახასიათებლები ტიპიურია ადაკიტური სერიის ვულკანიტებისთვის. 

2. აპნიას ჭრილის პლიოცენური ლავების 20 ნაკადი შესწავლილი იქნა ტელ-ტელისა და IZZI 

მეთოდებით. სანდოობის კრიტერიუმების გამოყენების შემდეგ ჭრილის ქვედა ნაკადებისთვის 

რომლებსაც უარყოფითი პოლარობა გააჩნია აბსოლუტური პალეოდაძაბულობისთვის მიღებულ 

იქნა საშუალო მაჩვენებალი 28,9 და 45,6 ZAm2 შორის ხოლო ნორმალური პოლარობის ზედა 

ნაკადებისთვის - 54,6 ZAm2. 

3. არქეომაგნეტიზმის მეთოდის გამოყენების შედეგად, მიღებულ იქნა ორი ასაკობრივი ინტერ-

ვალი (4740-4650 ან 4427-4188 წ. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე.) პატარა ტყარშეთის ლავური ნაკა-

დისთვის. ეს არის არქეომაგნეტიზმის მეთოდის პირველი გამოყენება კავკასიაში. 

4. ანოტაცია იხილე მიმართულება 2-ში.  

5. დადგინდა რომ ყაზბეგის ვულკანური ცენტრის ვულკანიტები წარმოდგენილია (ტრაქი-) 

ანდეზიბაზალტებით-(ტრაქი-)ანდეზიტებით-დაციტებით. მათ პეტროგენეზისში წამყვან როლს 

თამაშობს კრისტალიზაციური დიფერენციაციისა და მდნარების შერევის პროცესები ხოლო 

ქერქულ ასსიმილაცაიას დამორჩილებული როლი უკავია. 
 

https://doi.org/10.31857/S0869-5903276658-689
https://doi.org/10.31857/S0869-5903276658-689
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 T. Tsutsunava, G. Beridze,  

I. Javakhishvili 

On petromineralogy of metaterrigenous rocks 

of the Dzirula crystalline massif allochtho-

nous xomplex  

თბილისი, 2019 

2 G.Vashakidze, V.Lebedev, 

A.Parfenov, K. Gabarashvili, 

M.Togonidze, T.Beridze 

Quaternary volcanic activity in the Greater 

Caucasus 

8-10 October 2019 

Tbilisi, Georgia 

3 ო.ენუქიძე, თ.ბერიძე, 

გ.ბლექბერნი, ვ.ალანია, 

პ.პეისი, მ.სირაძე, ნ.თევზაძე 

New insights into Middle Eocene sedi-

mentary basin and hydrocarbon reservoir 

architecture in the eastern Achara-Trialeti 

fold and thrust belt, Georgia 

18-19 სექტემბერი, 

ბათუმი, საქართველო 

4 შ.ადამია, თ.ბერიძე, ა.ჭაბუ-

კიანი, ო.ენუქიძე, ნ.სადრაძე 

Evolution of the Mesozoic-Cenozoic Basins of 

the Caucasian region  

18-19 სექტემბერი, 

ბათუმი, საქართველო 

5 S.Kekelia, M.Kekelia, N.Gagni-

dze, I.Mshvenieradze, K.Lob-

zhanidze, N.Popkhadze, 

G.Kharazishvili 

Gold Potential of the Southern Slope of the 

Greater Caucasus (Georgia)  

29-30 მაისი, თბილისი, 

საქართველო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 I.Gamkrelidze, D.Shengelia, 

G.Chichinadze, T.Tsutsunava, 

G.Beridze, T.Tsamalashvili, 

K.Tedliashvili, I.Javakhishvili 

Digital Geological Map of the Loki 

Crystalline Massif (The Caucasus) and Its 

Multi-Informative explanatory Note 

2019, Amsterdam, 

Nederland 1 

 

2 D.Shengelia, G.Chichinadze, 

T.Tsutsunava, G.Beridze,  

I.Javakhishvili 

Regional Metamorphism of the Loki 

Crystalline Massif Allochthonous 

Complex of the Caucasus  

2019, Amsterdam, 

Nederland 

3 I.Javakhishvili, T.Tsutsunava, 

G.Beridze 

 

Biotite from Contact-Metamorphosed 

Rocks of the Dizi Series of the Greater 

Caucasus 

2019, Amsterdam, 

Nederland 

4 ნ. ბოლაშვილი, თ. წუწუნავა 

 

Analysis of Perspective Geopark in 

Georgia 

27.11. 2019, უფა, 

რუსეთი 

5 N.Kobakhidze,  

E.Varsimashvili, D.Makadze 

 

On the Lithology of Paleocene-Lower 

Ecocene deposits of The Achara-Trialeti 

Fold System (the Lesser Caucasus) 

  2019, Amsterdam, 

Nederland 

6 N. Kobakhidze, Z. Lebanidze,  

T.Beridze, D. Makadze,  

K. Lobzhanidze, A. Uchman 

New data on Upper Eocene deep-sea trace 

fossils in the Lisi Anticline, Georgia 

  2019, Rome, Italy 
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7 Z. Lebanidze, T. Beridze,  

N. Kobakhidze, S. Khutsishvili,  

R. Chagelishvili, K. Koiava,  

N. Khundadze, A. Uchman 

Trace fossils in Paleocene-Lower Eocene 

deep-sea sediments (“Borjomi Flysh”) of 

the Achara-Trialeti Fold-Thrust Belt  

 2019, Rome, Italy 

8 K.Gabarashvili, M.Kavsadze, 

K.Lobzhanidze,G.Vashakidze, 

M.Makadze, P.Gadpallu   

Comparative analysis of interflow hori-

zons in Mtkvari/Kura River flood basalts 

(Javakheti Volcanic Province), Georgia 

10 - 13 September 

Roma, Italy 

9 K.Gabarashvili, M.Togonidze, 

G.Vashakidze, M.Kavsadze   

Xenoliths in volcano Shevardeni lavas 

(Kazbegi neovolcanic center, Greater 

Caucasus), Georgia 

10 - 13 September 

 Roma, Italy 

10 S.Elisa, C.Manuel, A.Gogichaishvili, 

G.Vashakidze, V.Lebedev 

 

Nuevos enfoques metodológicos para la 

obtención de paleointensidades absolutas 

de fiabilidad reforzada 

18-22 November  

Rancagua, Chile 

11 თ. ბერიძე Middle Eocene submarine mass-transport 

deposits of Tbilisi environs (eastern Acha-

ra-Trialeti fold and thrust belt, Georgia) 

10 - 13 September 

Roma, Italy 

12 ნ.კობახიძე, ზ.ლებანიძე, თ.ბერი-

ძე, დ.მაქაძე, კ.ლობჟანიძე, 

ა.უჰმანი 

New data on Upper Eocene deep-sea trace 

fossils in the Lisi Anticline, Georgia 

10 - 13 September 

Roma, Italy 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

4. მოხსენება შეეხებოდა საქართველოში გეოპარკების შექმნის შესაძლებლობას. გაანალიზებული 

იყო რამდენიმე პერსპექტიული ობიექტი, რაც ეფუძნებოდა მეცნიერული კვლევის შედეგად 

მიღებულ გეოლოგიურ მონაცემებს, ასევე ამჟამად არსებულ მდგომარეობას გეოგრაფიის, ისტო-

რიის, ეთნოგრაფიის, არქიტექტურის, ეკონომიკისა და სოციალურ სფეროებში. მოხსენებას თან 

ახლდა მდიდარი და შთამბეჭდავი ფოტო-ვიდეო მასალა. 
 

 

 

 

 

 

სამეცნიეროერთეულისდასახელება: 

სასარგებლო წიაღისეულისა და გეოქიმიის განყოფილება. 

მიმართულება 4. მადანწარმოშობა საქართველოს ტერიტორიაზე 

განყოფილებისხელმძღვანელი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი მარენ კეკელია;  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 

ს.კეკელია, უფროსი მეციერ-თანამშრომლები: ნ. ფოფხაძე და ნ. გაგნიძე, მეცნიერ-თანამშრომელი 

ი.მშვენიერაძე,  არასამეცნიერო პერსონალი: ინჟინერ-გეოლოგი გ. ასათიანი, ლაბორანტი გ.ხარაზი-

შვილი. 
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1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

 

№ 

გარდამავალი(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 მიმართულება 4. 
ამოცანა 6: კავკასიონის სამხრეთი ფერ-

დობის ოქროს პოტენციალის შეფასება 

(საქართველოს ფარგლებში)  

01.2015-12.2023 ს.კეკელია (ხელმძღვანელი), 

მ.კეკელია და გ.ასათიანი 

(გეოქიმიური მასალის 

დამუშავება), ი.მშვენიერაძე, 

ნ.გაგნიძე და ნ.ფოფხაძე (რუკის 

შედგენა  კომპიუტერული პროგ-

რამის ArcGIS- ის გამოყენებით) 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ოქროს პოტენციალის განსაზღვრისათვის, კომპიუტერული 

პროგრამის Arc-GIS-10.2-ის საშუალებით, შექმნილია შემდეგი ციფრული რუკები: 1:200 000 

მასშტაბის (მოიცავს ოქროსმატარებელ სამხრეთ ფერდობს); 1:5 000 მასშტაბის კირარ-აბაკურის 

მადნიანი კვანძისათვის; პროგნოზული მეტალოგენიური რუკა 1:200 000  მასშტაბის, რომელზეც 

დატანილია მესტია-რაჭის რაიონის: გულის, ცანის, ზოფხითოს ოქროსშემცველი მადნიანი 

ველები; სვანეთის რაიონში კი - კირარ-აბაკურის და არშირას ოქროსმატარებელი მადნიანი 

ველები. გარდა ამისა, გამოყენებულ იქნა მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ЦНИГРИ-ს(1986) 

(მოსკოვის ფერადი და კეთილშობილი ლითონების ცენტრალური გეოლოგიურ-საძიებო ინსტი-

ტუტი) მონაცემები პროგნოზული რესურსების შეფასებისათვის.  კავკასიონის სამხრეთ ფერ-

დობზე გამოყოფილია ხუთი ოქროსმატარებელი მადნიანი ველი(ზოფხითოს ძარღვული სისტე-

მები, გულის, ცანას,  კირარ-აბაკურის და არშირას ოქროსმატარებელი ძარღვები) და დადგენი-

ლია თითოეული მათგანის ფართობი. ჯამში ოქროს მადნიანი პოტენციალია: 400 ტ Au, პოტენ-

ციალი შეიცავს ზოფხითოს (ხირხის უბანი, რაჭა) - 40 ტ და ლუხრას (სვანეთი) - 30 ტ სავარაუდო 

რესურს. 
1.2. 

 

№ 
დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 

 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
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 პროექტი FR-18 -8122 „თორიუმი-მო-

მავლის ენერგია: მისი მადანგამოვლი-

ნებებისა და ფორმირების გეოლოგი-

ური ფაქტორების კვლევა საქართვე-

ლოში“. გეოლოგია/გეოქიმია 

2019 - 2022 ნ.გაგნიძე - ხელმძღვანელი 

ძირითადი პერსონალი: 

ა.ოქროსცვარიძე, კ.აქიმიძე, 

ს.გოგოლაძე  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტის გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად საველე სამუშაოები ჩატარდა კახეთის რეგიონში. ექს-

პედიციის მიზანს წარმოადგენდა კახეთის რეგიონში არსებული თორიუმის მადანგამოვლინე-

ბების დეტალური საველე შესწავლა, მარშრუტების დაგეგმვა და სინჯების აღება. აღნიშნული 

სამუშაოები წარმატებით იქნა შესრულებული. მომზადდა მასალა ლაბორატორიული კვლევის-

თვის და ამჟამად მიმდინარეობს ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა. ასევე დამზადდა შლი-

ფები და მიმდინარეობს შლიფების მიკროსკოპიული შესწავლა. გოლდშმიდტის საერთაშორისო 

გეოქიმიურ კონფერენციაზე წარდგენილი იქნა სამეცნიერო თეზისი პროექტის თემატიკასთან 

დაკავშირებით. 

2.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა 

დასამეცნიერო მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. 

 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეც-

ნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითი-

თებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინან-

სებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა დასამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფი-

ნანსებელი ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერ-

თაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები  სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერ- 

თაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის დგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

 
№ 

 
ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, საერ-  

თაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/  

ავტორები 
სტატიის სათაური,   დი- 

გიტალური საიდენტი-

ფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№  ვტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 
ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№   ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.2. სახელმძღვანელოები 

№  ავტორი/ავტორები  სახელმძღვანელოს სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 

 
№ 

 ავტორი/ავტორები  კრებულის სახელწოდება, საერთა-

შორისო სტანდარტული კოდი SBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.4. სტატიები 

№  ვტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, დიგი-

ტალური საიდენტიფიკაცი 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ს. კეკელია, მ. კეკელია,  ნ. გაგნიძე, 

ნ. ფოფხაძე, ი. მშვენიერაძე,  

კ. ლობჟანიძე, გ. ხარაზიშვილი 

კავკასიონის სამხრეთი   ფერდობის 

ოქროს პოტენციალი 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 2019 

2 ა. ოქროსცვარიძე, ნ. გაგნიძე,  

ს.ლ. ჩუნგი, ი.ჰ. ჩანგი, 

 გ. ბოიჩენკო, ს. გოგოლაძე 

 

კამბრიულისწინა რელიქტები 

პალეოგენურ აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა ზონაში,მცირე კავკასიონი: 

ცირკონების U- Pb გეოქრონოლო-

გიის შედეგები 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 2019 
 

 

მოხსენებისანოტაცია(საჭიროაიმშემთხვევაში,თუმოხსენებაფორუმისმასალებშიარგამოქვეყნებულა) 

6. 2. უცხოეთში 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

ა. ოქროსცვარიძე, ნ. გაგნიძე,  

ს. ჩუნგი, ი. ჩანგი 

ნეოპროტეროზოული რელიქტები 

პალეოგენურ აჭარა-თირალეთის 

სარტყელში, მცირე კავკასიონი: 

ცირკონების U-Pb გეოქრონოლო-

გიის მიხედვით 

 აგვისტო, 2019. 

ბარსელონა, ესპანეთი 
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2 

 

ნ. გაგნიძე, ა. ოქროსცვარიძე, 

 კ. აქიმიძე, ს. გოგოლაძე 

თორიუმი - მომავლის ენერგია, 

თორიუმის მადანგამოვლინებების 

კვლევა საქართველოში 

აგვისტო, 2019. 

ბარსელონა, ესპანეთი 

3 ნ.ფოფხაძე, გ.კორბეტი, 

გ.კონლიფი, ჯ.როიალი, 

ს.ჩეგჰორნი, მ.ჭოხონელიძე, 

ჯ.დავიესი, რ.ჰამპტონი, 

ჯ.ნეუმანი, ლ.გელაშვილი, 

კ.ხმალაძე, ტ.თედლიაშვილი, 

რ.მორიცი 

ბრექჩიისშემცველი ოქრო-სპილენ-

ძის ცარცული ქვემო ბოლნისის 

საბადოს გეოლოგიური აგებულება 

და ლითოლოგიური კონტროლი, 

მცირე კავკასია  

26-30 აგვისტო, 2019. 

გლაზგო, შოტლანდია 

მოხსენების ანოტაცია საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება:  

გარემოს დაცვის განყოფილება 

მიმართულება 5. საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიის გეოეკოლოგიური, გეოქიმიური და 

ჰიდროქიმიური კვლევა;  

ქ.თბილისის  ზოგიერთი ძირითადი სატრანსპორტო მაგისტრალის ხმაურით დაბინძურების 

ხარისხის შეფასება. 

განყოფილების ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ვახტანგ გვახარია, 

განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლები ა. მიქაბერიძე, 

 გ. მაისურაძე, ტ. ადამია, ნ. მაჩიტაძე, ნ. გელაშვილი; მეცნიერ–თანამშრომლები: რ. ხარგელია, 

ც. ხუხუნია. არასამეცნიერო პერსონალი: ინჟინერ-ქიმიკოსები ნ.ქადაგიშვილი, ე.კობახიძე; 

ინჟინერ-ფიზიკოსი გ.ჟორჟოლიანი. 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პრო-

ექტის დასახელება მეცნიერების და-

რგისა და სამეცნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 
 

მიმართულება 5. 
საქართველოს შავი ზღვის აკვა-

ტორიის გეოეკოლოგიური, გეო-

ქიმიური და ჰიდროქიმიური 

კვლევა 

2015-2024 ვ. გვახარია - ხელმძღვანელი;  

ძირითადი შემსრულებლები:  

ნ.მაჩიტაძე, მაისურაძე - ტ.Aადამია,  ნ. 

გელაშვილი, ც. ხუხუნია  

2 
 

მიმართულება 5. 
ქ. თბილისის  ზოგიერთი ძირი-

თადი სატრანსპორტო მაგისტრა-

ლის ხმაურით დაბინძურების 

ხარისხის შეფასება 

2015-2024 ვ. გვახარია - ხელმძღვანელი; 

ა.მიქაბერიძე, ტ.ადამია 
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1. შავი ზღვის სანაპირო ზონაში მყარი ნარჩენების მონიტორინგი 2019 წელს ჩატარდა ორ ეტაპად: 

აგვისტოს ბოლოს და ოქტომბრის ბოლოს. გამოკვლეული იყო პლაჟების 5 მონაკვეთი: სარფში, 

ქობულეთის ჩრდილო პერიფერიაში, ურეკში, მდ. წყალწმინდის შესართავთან და მალთაყვაში.  

მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ შესწავლილ მონაკვეთებზე მყარი ნარჩენებით დატვირთვას 

განსხვავებული ხასიათი აქვს. სხვაობა შესამჩნევია სეზონების მიხედვით, ასევე ადგილმდე-

ბარეობის მიხედვითაც. ნარჩენების ყველაზე მცირე რაოდენობა აღირიცხა სარფში, ორთავე 

სეზონზე. წინა კვლევების მსგავსად, ამ მონაკვეთისათვის დამახასიათებელია რკინისა და 

ტექსტილის კატეგორიის ნარჩენების შედარებით მაღალი მაჩვენებელი. ასევე უნდა აღინიშნოს 

ინტენსიური დასუფთავების სამუშაოები ურეკის პლაჟებზე, რის წყალობითაც დასვენების 

სეზონზე ნარჩენების რაოდენობა მინიმალურია. აღსანიშნავია, რომ ნარჩენების მაქსიმალური 

რაოდენობა ფიქსირდება მდ. წყალწმინდის შესართავთან, სადაც, სავარაუდოდ არ ტარდება 

დასუფთავების ღონისძიებები. მდინარეებზე მოტივტივე მყარ ნარჩენებზე დაკვირვების შედეგები 

გვიჩვენებს, რომ ორთავე სეზონზე მდინარეების მიერ ტრანსპორტირებული ნარჩენების 

რაოდენობა საგრძნობლად არის შემცირებული წინა წლებთან შედარებით. ამის მიზეზად ჩვენ 

განვიხილავთ სანაპირო ზონების დასახლებულ პუნქტებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესებას. ბათუმის აკვატორიაში, ნაპირიდან 150-200 მ დაცილებით, ნარჩენები თითქმის არ 

ფიქსირდება. მიღებული შედეგები და ფოტომასალა აიტვირთა მონაცემთა ბაზაში პორტალზე 

Riverine Litter Observation Network JRC-FLOATINGLITTER@ec.europa.eu. ასევე მონაცემთა ბაზაში 

https://map.redmarlitter.eu/en/database რუკაზე დატანილია ზღვის ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩე-

ნების 2016, 2018 და 2019 წწ მონიტორინგის შედეგები.  

2. დიდ ქალაქებში აკუსტიკური ხმაურით დაბინძურების ძირითადი წყაროა საავტომობილო 

ტრანსპორტი, რომელზეც, მოდის აკუსტიკური დაბინძურების წყაროების 80-90 %-მდე. ბოლო 

ათწლეულების განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ამორტიზებული ტრანსპორტის 

რაოდენობისა და სხვა მრავალი მიზეზის გამო, აკუსტიკური ველების ზემოქმედება ხმამაღლობის 

სუბიექტური აღქმის მიხედვით გაიზარდა არანაკლებ 1,5-ჯერ, ასევე გაიზარდა იმ მოსახლეობის  

რაოდენობაც, რომელიც იმყოფება ხმაურის ზენორმატიული ზემოქმედების პირობებში. ხმაურის 

ყველაზე დიდი დონე, რომელიც აღწევს 70_81 დბა-ს, ფიქსირდება მაღალინტენსიური სატრანს-

პორტო მაგისტრალების მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების სიახლოვეს. დღის საათებში 

საცხოვრებელ უბნებში ხმაური ნორმა შეადგენს 55 დბ-ს, მაგრამ ტრანსპორტის ნაკადის უშუალო 

ზეგავლენის ქვეშ მყოფი სახლების ფასადებზე ხმაურმა ნორმას შესაძლოა 15-25 დბ_ით გადა-

აჭარბოს. საანგარიშო პერიოდში (2019 წ) ჩატარებული კვლევა ეხება ქ. თბილისის აკაკი წერეთ-

ლის, ვაჟა ფშაველას, ალექსანდრე ყაზბეგის, ილია ჭავჭავაძის, მიხეილ თამარაშვილის გამზი-

რების, პეტრე ქავთარაძის, გიორგი წერეთლისა და გიგო გაბაშვილის ქუჩების საავტომობილო 

ტრანსპორტის ხმაურით დაბინძურების ხარისხის შეფასებას. საკვლევი მაგისტრალების გასწვრივ, 

მდებარეობს სამედიცინო და სასწავლო დაწესებულებები, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი 

დანიშნულების შენობები, საპარკო ზონები. მაგისტრალების გადაკვეთის ზონებს ყოფს მოძრაობის 

რეგულირებადი და თვითრეგულირებადი გამყოფზოლიანი  ქუჩები. კვლევები ტარდებოდა სამუ-

შაო დღეებში. საკვლევ უბნებზე დათვლილ ქნა ერთი საათის განმავლობაში ორივე მიმართულე-

ბით მოძრავი აავტომობილო ტრანსპორტის ერთეულების საშუალო რაოდენობა დღე-ღამის გან-

მავლობაში. ავტოტრანსპორტის ძირითად ნაკადს შეადგენდა მსუბუქი ავტომობილები. მათი 

რაოდენობა გავლილი ყველა ავტომობილის 90%-ზე მეტი იყო. საკვლევ უბნებზე გავლი-

ლიAავტოტრანსპორტის რაოდენობა იცვლებოდა დღე-ღამის დროზე დამოკიდებულებით.          

კვლევის შედეგების მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ ავტოტრანსპორტი მნიშვნელოვან ზე-

გავლენას ახდენს განხილული მაგისტრალების მიმდებარე ტერიტორიების ეკოსისტემაზე. საჭი-

როა ხმაურის დონის შემცირებასთან დაკავშირებული ისეთი ღონისძიებების გატარება, როგო-

რიცაა ავტომაგისტრალის გასწვრივ ხმაურდამცავი ეკრანების დაყენება, საცხოვრებელი სახლების 

mailto:JRC-FLOATINGLITTER@ec.europa.eu
https://map.redmarlitter.eu/en/database
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ხმაურდამცავი შემინვის განხორციელება, ავტოტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა, 

დღე-ღამის განსაზღვრულ დროს ტრანსპორტის ნაკადში საბარგო ტრანსპორტის წილის შემცირება  

და ა.შ. 

1.2. 

 

№ 
დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 
 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პპროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასა-

ხელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენ-

ტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი ორგანიზა-

ცია / სამეცნიეროფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

დაწყების 

და 

დამთავრებ

ის წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 EMODnet Data Ingestion, 

EASME/EMFF/2015/1.3.1.3/SI2.727770 

2016-2019 კ. ბილაშვილი - პროექტის კოორდინა-

ტორი; ძირითადი შემსრულებლები: 

ვ.გვახარია, ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვილი 

2 EMODnet -3, 

ChemistryEASME/EMFF/2016/1.3.1.2/lot 4 N° 

SI2.749773 

2016-2019 

 

კ. ბილაშვილი - პროექტის კოორდინა-

ტორი; ძირითადი შემსრულებლები: 

ვ.გვახარია, ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვილი 
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3 Improving Environmental Monitoring in the 

Black Sea – Selected Measures (EMBLAS-Plus) 

EC/UNDP agreement nr.: ENI / 2017 / 389-859. 

UNDP Project Number: 110515 

2018-2020 კ. ბილაშვილი - პროექტის კოორდინა-

ტორი; ძირითადი შემსრულებლები: 

ვ.გვახარია, ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვილი 

4 Innovative techniques and methods for Redu- 

cing the marine litter in the Black sea coastal 

areas. RedMarLitter. Foundation Via Pontica 

2018-2021 კ. ბილაშვილი - პროექტის კოორდინა-

ტორი; ძირითადი შემსრულებლები: 

ვ.გვახარია, ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვილი 

1.პროექტის ძირითადი მიზნებია ევროპული საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის და 

„ლურჯი ეკონომიკის“ საზღვაო კომპონენტის შესაბამისად ზღვის წყლების, სედიმენტებისა და 

ბიოტას მონიტორინგი; ახალი საზღვაო მონაცემების მოძიება და მათ მფლობელებთან სა თანადო 

მარკეტინგული და მეთოდური სამუშაოს ჩატარება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

ხელშეწყობის იზნით.  მიმდინარე წელს  შეიქმნა პოტენციურ დაინტერესებული მხარეების ნუსხა 

და შემუშავდა სპეციალური ინტერფეისი, რომლის საშუალებით  ოკეანოგრაფიული მონაცემების 

მფლობელი შეძლებს თავად შეიყვანოს მონაცემები ევროპულ ბაზებში მათი შემდგომი განკარგვის 

საკუთარი პირობების მითითებით. 

2.საზღვაო დაკვირვებათა და მონაცემთა ევროპული ქსელი (EMODnet) შეიქმნა ევროგაერთიანების 

ინტეგრირებული საზღვაო პოლიტიკის მხარდასაჭერად. იგი პერიოდულად მონაწილეობს 

ევროგართიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერებში, რომელიც ეხება ზღვის გარემოსადმი 

მიძღვნილ საკითხებს. კერძოდ, ზემოთ მითითებული პროექტი წარმოადგენს საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონსორციუმის მიერ ტენდერში მოგებულ ლოტს, რომელიც ზღვის ქიმიას ეხება. 

პროექტის მიზნებია საქართველოში არსებული საზღვაო ქიმიური მონაცების მოძიება, მიღებული 

სტანდარტების შესაბამისად ფორმატიზება და ევროპულ  ბაზებში განთავსება. საქართველოდან, 

კონსორციუმში მონაწილეობას იღებს, ასევე, საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტო. 

3.EMBLAS Plus პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი ზღვის გარემოში მაკრო- და მიკრო-

პლასტიკის მონიტორინგთან დაკავშირებით. ტრენინგი ჩატარდა ქ. კონსტანცაში (რუმინეთი) და 

საზღვაო კრუიზის დროს სამეცნიერო კვლევით გემზე Mare Nigrum. ამავე პროექტის ფარგლებში 

დაგეგმილია მყარი ნარჩენების მონიტორინგი ზღვის გარემოში 2019 და 2020 წწ. პროექტის მიზა-

ნია მონიმგის მეთოდოლოგიის შემუშავება, ასევე ჩვენი სამეცნიერო ჯგუფის მიერ ტრენინგების 

ჩატარება პროექტში მონაწილე სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის.  

4.RedMarLitter პროექტის ფარგლებში, შექმნილია მონაცემთა ბაზა, რომელშიც განთავსებულია 

ჩვენს მიერ მომზადებული მასალა. პროექტის საიტზე, ინტერაქტიურ რუკაზე, დატანილია 

კვლევის შედეგები  https://map.redmarlitter.eu/en/database 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულების მითითებით, პროექ-

ტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსე-

ბელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 1 UNDP Grant Improving Environmental 

Monitoring in the Black Sea EMBLAS II 

(#88460„შავი ზღვის გარემოს დაცვის 

მონიტორინგის გაუმჯობესება II ფაზა“ 

2015 -2018 კ. ბილაშვილი - პროექტის 

კოორდინატორი; ძირითადი 

შემსრულებლები: ვ.გვახარია, 

ნ.მაჩიტაძე, ნ.გელაშვილი 

პროექტის მიზანი იყო მონაწილე ქვეყნების ლაბორატორიებში დანერგილი ზღვის გარემოს კვლე-

ვის მეთოდიკების გაცნობა, მათი ჰარმონიზება და მისადაგება ევროპის საზღვაო სტრატეგიის 

ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნებთან. მეთოდური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ჩატარდა საზღვაო 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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საერთაშორისო ექსპედიცია. პროექტში მონაწილე სამი ქვეყნის (საქართველო, უკრაინა, რუსეთი) 

სპეციალისტებმა გაიარეს  სასწავლო კურსები, რომელშიც შედიოდა  ქიმიური დამაბინძურებ-

ლების, მყარი ნარჩენების და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის მეთოდების გაცნობა. საქართ-

ველოსა და უკრაინის აკვატორიაში, ასევე ღია ზღვაში, ჩატარდა სრულმასშტაბიანი კომპლექსური 

კვლევები ზღვის გეოლოგიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში. აღებული იყო ზღვის წყლის, ფსკერული 

ნალექების და ცოცხალი ორგანიზმების ნიმუშები. ნარჩენების აღრიცხვა და კატეგორიზება გან-

ხორციელდა პლანშეტური კომპიუტერის გამოყენებით, სპეციალური პროგრამის საშუალებით. 

აღრიცხული მონაცემები პლანშეტური კომპიუტერიდანვე იგზავნებოდა ევროპის საზღვაო 

მონაცემთა ბაზაში (RIMMEL). ზღვის გარემოში მყარი ნარჩენების მონიტორინგი საქართველოს 

აკვატორიაში ჩატარდა პირველად. ჩატარდა ლაბორატორიაში ტრანსპორტირებული ფსკერული 

ნალექების ნიმუშების კვლევა. განისაზღვრა ლითონების, ქლორორგანული პესტიციდების და 

ნავთობის ნახშირწყალბადების შემცველობა ფსკერულ ნალექებში. ჩატარდა უნიკალური კვლევები 

ორგანულ დამაბინძურებლებზე. კვლევებმა ზღვის გარემოს სხვადასხვა ობიექტებში გამოავლინა 

სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტების, სტიმულატორების, დამატკბობლების (შაქრის შემცვლელე-

ბის), პოლიარომატული ნახშირწყალბადების, მეტალ-ორგანული ნაერთების, ინდუსტრიული 

ქიმიკატების  შემცველობა, გამოვლინდა ზღვის გარემოში მათი მოხვედრის გზები, გამოიყო ნივ-

თიერებების ჯგუფები, რომელთა არსებობა დამახასიათებელია კონკრეტული აკვატორიისათვის. ა. 

მიღებული შედეგები გაფორმდა საბოლოო სამეცნიერო ანგარიშის სახით, რომელიც განთავ-

სებულია EMBLAS Project-ის ვებ-გვერდზე http://emblasproject.org. ამავე ვებ-გვერდზე განთავ-

სებულია ექსპედიციის შედეგების მოკლე ანგარიში ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე.  

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№   ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№   ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.3. კრებულები 

№ 
ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ნ.მაჩიტაძე, ვ.გვახარია 

ნ.გელაშვილი, ნ.გაფრინ-

დაშვილი, ი.პაპაშვილი  

გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება. შრომათა კრებული, 

სტუ, ISBN 978/9941-2009-0 

სტუ, თბილისი 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

5 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ფოთის ნავსადგურის არსებობის 150 წლის განმავლობაში არაერთხელ განხორციელდა ნავსად-

http://emblasproject.org/
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გურის დამცავი მოლების რეკონსტრუქცია და ადგილი შეიცვალა ნავსადგურის შემოსასვლელმა. 

ნავსადგურიდან ჩრდილოეთის მიმართულებით დამცავი მოლის მშენებლობამ შესაძლებელი 

გახადა პორტის ექსტენციური განვითარება და ჩრდილოეთ ნაწილში „ახალი პორტის“ მშენებ-

ლობა. აღნიშნული აკვატორია კარგად არის დაცული ზღვის ღელვისგან, თუმცა დასავლეთის, 

ჩრდილო-დასავლეთის, და ჩრდილოეთის მიმართულების ზღვის ღელვების დროს ტრანსფორ-

მირებული და დეფორმირებული ტალღა, პორტის კარიბჭის გავლით, შემცირებული ენერგიით 

შემოდის და დინებების მიერ ტრანსპორტირებული ფსკერული ნატანი აკვატორიის შიგნით 

ნაწილდება. აკუმულაციური პროცესების გამო აუცილებელი ხდება შემოსასვლელი არხისა და 

ნავსადგურის შიდა აკვატორიის ფსკერდასაღრმავებელი სამუშაოების ჩატარება. ნაშრომის მიზა-

ნია საკვლევ აკვატორიაში აკუმულირებული ფსკერული ნალექების ლითონებით დაბინძურების 

ხარისხის შეფასება. ეს საკითხი პირდაპირ არის დაკავშირებული ამოღებული მყარი მასალის 

უსაფრთხო განთავსების შესაძლებლობის განხილვასთან. ამ მიზნით ჩატარდა გრანულომეტ-

რიული ფრაქციების და ლითონების შემცველობისა და განაწილების კვლევა ნავსადგურის ნალე-

ქების სიღრმულ ფენებში, რაც პირველად განხორციელდა. 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
 ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური,   დი- 

გიტალური საიდენტიფი- 

კაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და ნომერი 

/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ISSN ჟურნალის/ კრე-

ბულის დასახელება 

დანომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნ.  გაფრინდა-

შვილი,  

ნ. მაჩიტაძე,  

ვ. გ გვახარია,  

ი. პაპაშვილი,  

გ.  ყავლაშვილი 

ფოთის წყალქვეშა კა-

ნიონის დეფორმაციის 

ხასიათის შეფასება. 

ISSN 1512-0686 

საქართველოს 

ქიმიური ჟურნალი, 

Vol.18. #1. 2018.  

თბილისი, 

საქართველო 

217-228 

2 ნ.გაფრინდაშვი

ლი 

ი. პაპაშვილი,  

ნ. მაჩიტაძე,  

ნ. გელაშვილი, 

ვ. გ გვახარია 

ბათუმი-გონიოს სანაპი-

რო ზოლის ლითო-მორ-

ფო-დინამიკური მდგო-

მარეობის შეფასება. ISSN 

1512-0686 

საქართველოს 

ქიმიური ჟურნალი. 

Vol.18. #1. 2019 

თბილისი, 

საქართველო 

223-228 

3 ნ. მაჩიტაძე,  

ნ.გაფრინდაშვი

ლი 

ლ. ზაზაძე 

ნ. გელაშვილი, 

ვ. გ. გვახარია 

შავი ზღვის საქართვე-

ლოს პლაჟებზე მყარი 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეფასება. 

ISSN 1512-0686 

 

საქართველოს 

ქიმიური ჟურნალი. 

Vol.18. #1. 2019 

თბილისი, 

საქართველო 

211-2016 
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4 L. Zazadze,  

V. Gvakharia, 

A. Chirakadze 

Study of some Technolo-

gical and Economical 

Characteristics of Proces-

sing of the Solid Municipal 

Waste to Methanol  

ISSN - 0132 - 1447 

Bulletin of the 

Georgian National 

Academy of Sciences, 

vol. 13, no. 2, 2019 

თბილისი, 

საქართველო 

89-93 

5 ა.მიქაბერიძე, 

ვ.გვახარია, 

ტ.ადამია, 

გ.ჟორჟოლიანი 

ქ. თბილისის აკაკი 

წერეთლის გამზირის 

სატრანსპორტო ხმაუ-

რით დაბინძურების ხა-

რისხის შეფასება ISSN 

0130-7061 Index 76127 

მეცნიერება და 

ტექნოლოგიები 

N3(732)-2019 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

თბილისი 

2019 

20-32 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ფოთის კანიონის ცვლილებების ხასიათის, მისი მოძრაობის დინამიკის და განვითარების 

ბუნების შესწავლის მიზნით, 2009 და 2017 წლებში ჩატარებულია კანიონის ბათიმეტრიული 

აგეგმვითი სამუშაოები, რომელთა შედეგების საფუძველზე შექმნილია დეფორმაციულ რუკა. 

დადგენილია კანიონის აკვატორიაში შეტანილი მასალის აკუმულაციის და წარეცხვის პირობები 

და მოცულობები, ნაჩვენებია, რომ განვლილ 8 წელიწადში წარეცხვების ტემპმა შეადგინა საშუ-

ალოდ 0.5-0.6 მ/წელ-ში. მაქსიმუმით  1.0-1.1 მ/წელ. კანიონში განთავსებული მასალის ქიმიური 

შემადგენლობა არ წარმოადგენს საფრთხეს წყალქვეშ აეკოსისტემებისთვის. ბათიმეტრიული 

რუკების ანალიზის და წყალქვეშა დაკვირვებების საფუძველზე დადგენილია, რომ კანიონის 

სათავე სტაბილურია და არ არის გამოვლენილი ეროზიული პროცესები. კანიონის სათავის 

ჩრდილოეთ ფერდზე რსებული ღარტაფის მკვეთრად უარყოფითი დეფორმაციები არ 

წარმოადგენს საფრთხეს ფოთის ნავსადგურის დასავლეთის მოლისთვის, რადგან მისი საწყისი 

დაშორებულია მოლისაგან დაახლოებით 500-600 მეტრით. ღარტაფის შემდგომი განვითარება 

მოლის მიმართულებით არ არის მოსალოდნელი. 

2. შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო ზონის, მათ შორის საქართველოს ნაპირების, ჩამოყა-

ლიბებაში მონაწილეობას იღებს მდინარეების მიერ ზღვაში შემოტანილი ნაშალი მასალა. წყალ-

ქვეშა და წყალზედა პლაჟების ფორმირებაში მონაწილე მყარი ნატანის ფორმირება   ხორციელ-

დება მდინარეთა აუზებში ფიზიკური და ქიმიური გამოფიტვის ხარჯზე. ნატანის ნაპირგასწვრივ 

განაწილებაზე ზემოქმედებს ბუნებრივი და ტექნოგენური ფაქტორები. შესწავლილია  სანაპიროს  

13-კილომეტრიანი მონაკვეთი მდ. ჭოროხის დელტის გასწვრივ, აღწერილია იქ არსებული 

ინფრასტრუქტურა; შეფასებულია აკრეციის და წარეცხვის მასშტაბები. დადგენილია, რომ წარეც-

ხვების ხარჯზე სანაპიროს კონფიგურაცია თანდათანობით შეიცვლება, რაც მისი უკუხევით 

გამოიხატება. სანაპიროს გამაგრება მყარი ჰიდროტექნიკური ნაგებობებით (ლოდებით, რკინა-

ბეტონის ნაგებობებით და სხვ.) არაეფექტურია. საკვლევი რეგიონის სტაბილური მდგომარეობის 

შესანარჩუნებლად, საჭიროა არსებული ნატანის დეფიციტის შევსების პლაჟწარმომქნელი ნატა-

ნის ხელოვნური ჩაყრებით შერჩეულ ადგილებში.  

3. ავტორთა ჯგუფის მიერ 2015-2018 წწ საქართველოში პირველად ჩატარდა ზღვის გარემოს 

მონიტორინგი (პლაჟებზე, მდინარეებზე, ზღვის ზედაპირზე), აპრობირებულია მონიტორინგის 

ევროპული მეთოდოლოგია, შექმნილია მონიტორინგის ადაპტირებული მეთოდიკა და ნარჩე-

ნების კატეგორიზების ფოტოსახელმძღვანელო ქართულ ენაზე. მონიტორინგისთვის შეირჩა   

ურეკის, ქობულეთის და სარფის მონაკვეთები. სულ ჩატარებულია 7 დაკვირვება. შერჩეული 

პლაჟების დაბინძურების ბუნების და ხარისხის შეფასებისას, ქობულეთის ჩრდილო პერიფერიის 

მონაკვეთი მიჩნეულია, როგორც ფონური. პლაჟებზე ნარჩენები ორი ძირითადი გზით ხვდება: 

გამორიყულია ზღვიდან ტალღისცემის შედეგად,  ან დატოვებულია პლაჟებზე ვიზიტორების 
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მიერ. აღწერილია ნარჩენების შემადგენლობა და წარმოდგენილია მათი პროცენტული წილი. 

ნაჩვენებია, რომ ნარჩენების ძირითად ნაწილს შეადგენს პლასტიკური მასალა, ჩატარებულია 

პლასტიკური ნარჩენების კატეგორიზება.    

4. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების (მსნ) გადამუშავება ბაზარზე მოთხოვნად პროდუქტებად, 

წარმოადგენს ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, პერსპექტიულ მეთოდს 

გენერირებული და განთავსებული ნარჩენების საერთო რაოდენობის შესამცირებლად. ერთ-ერთ 

ყველაზე უფრო ქმედით საშუალებას წარმოადგენს მსნ ორგანული კომპონენტის გაზიფიკაცია 

და მეთანოლად გადამუშავება. სამრეწველო გადამუშავების გარემოსდაცვითი და სოციალურ-

ეკონომიკური მახასიათებლების განმსაზღვრელ მნიშვნელოვან ფაქტორებს წარმოადგენს 

გადასამუშავებელი მსნ შემადგენლობა და გამოყენებული ნაერთების კათალიტური აქტივობა. 

წარმოდგენილი კვლევის ძირითადი სიახლეა მურა ნახშირის გამომშრალი შლამის და მსნ 

ორგანულიკომპონენტის ნარევის კომპლექსური უტილიზაციის კვლევა, ლითონური (Ni-Al), 

კარბონატული (ნატრიუმის და კალიუმის კარბონატები) და ჰიდროქსიდური (კალციუმის 

ჰიდროქსიდი) კატალიზატორების ექსპერიმენტული შესწავლა, მათი ერთობლივი გამოყენების 

ოპტიმალური მეთოდიკის შესამუშავებლად და KPUOP-1 საპილოტე დანადგარის გამოყენებით 

მეთანოლის შემდგომი სინთეზისთვის სატესტე ნარევების გაზიფიკაციის პროცესში 

კატალიზატორების სინერგიული მოქმედების შესაძლებლობის შესაფასებლად. კომერციულად 

მისაწვდომი გაზ-გენერატორის AKSA AMG 1500 გამოყენებით ჩატარდა ელექტრული 

სიმძლავრის გენერაციის ტესტირება და პროცესის წარმადობის შეფასება. ტესტირების და 

შეფასების შედეგებმა გვიჩვენა, რომ გამოკვლეული შემადგენლობის წინასწარ სეპარირებული 

მსნ და მურა ნახშირის შლამის ნარევების გამოყენებამ შეიძლება გაზარდოს გაზიფიკაციის და 

ეთანოლის მიღების პროცესების წარმადობა 20-25%-ით. კალციუმის ჰიდროქსიდის ნატრიუმის 

და კალიუმის კარბონატებთან ნარევი (30%/49%/21%) მნიშვნელოვნად უფრო ეფექტური 

აღმოჩნდა ნატრიუმის და კალიუმის კარბონატების ნარევთან (70%/30%) ან რენეის ნიკელის 

კატალიზატორთან შედარებით. საჭიროა დამატებითი კვლევის ჩატარება კატალიზატორების 

ოპტიმალური სინერგეტიკული შემადგენლობების დასადგენად. 

5. ნაშრომი ეხება ქ. თბილისის აკაკი წერეთლის გამზირის სატრანსპორტო ხმაურით დაბინ-

ძურების ხარისხის შეფასებას. კვლევები ტარდებოდა სამუშაო დღეებში. საკვლევ უბნებზე 

დათვლილ იქნა ერთი საათის ინტერვალში ორივე მიმართულებით მოძრავი საავტომობილო 

ტრანსპორტის ერთეულების საშუალო რაოდენობა დღე-ღამის განმავლობაში. ავტოტრანსპორ-

ტის ძირითად ნაკადს შეადგენდა მსუბუქი ავტომობილები. მათი რაოდენობა გავლილი ყველა 

ავტომობილის 90 %-ზე მეტი იყო. საკვლევ უბნებზე გავლილი ავტოტრანსპორტის რაოდენობა 

იცვლებოდა დღე-ღამის დროზე დამოკიდებულებით. აკაკი წერეთლის გამზირის მაღალინ-

ტენსიური მოძრაობის გზაჯვარედინებზე, გიორგი ცაბაძისა და დავით ბაქრაძის ქუჩებს შორის,  

დღე-ღამის განმავლობაში დროის ერთსაათიან შუალედში ხმაურის ექვივალენტური დონის 

განსაზღვრისათვის ჩატარებული გამოთვლების შედეგების მიხედვით, 4-5 სთ-ისთვის LАექვ-ის 

მნიშვნელობა მცირდება 69 დბა-მდე, ხოლო 6-7 სთ-დან მატულობს და უკვე 9-10 სთზე აღწევს 

მაქსიმალურ მნიშვნელობას (79 დბა). 19-20 სთ-დან LАექვ. მნიშვნელობები იწყებს კლებას. აკაკი 

წერეთლის გამზირზე, კონსტანტინე სტანისლავსკის ქუჩასა და გრიგოლ რობაქიძის გამზირს 

შორის, დღე-ღამის განმავლობაში დროის ერთსაათიან შუალიდში ხმაურის ექვივალენტური 

დონე 10 - 19 სთ  მაქსიმალურია და იცვლება 80-81 დბა ფარგლებში. კვლევის შედეგების მიხედ-

ვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ ავტოტრანსპორტი მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს განხი-

ლული მაგისტრალების მიმდებარე ტერიტორიების ეკოსისტემაზე. საჭიროა ხმაურის დონის 

შემცირებასთან დაკავშირებული ისეთი ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა ავტომაგისტ-

რალის გასწვრივ ხმაურდამცავი ეკრანების დაყენება, საცხოვრებელი სახლების ხმაურდამცავი 

შემინვის განხორციელება, ავტოტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა, დღე-ღამის 
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განსაზღვრულ დროს ტრანსპორტის ნაკადში საბარგო ტრანსპორტის წილის შემცირება  და ა.შ. 

 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№   ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№   ავტორი/ავტორები  სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთა-

შორისო სტანდარტული    კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 

№   ავტორი/ავტორები  კრებულის სახელწოდება, საერთა 

 შორისო სტანდარტული  კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, დიგი-

ტალური საიდენტიფიკა-

ციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ კრებუ-

ლის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, გამომცემ-

ლობა 

გვერდების    

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

გვახარია ვ.გ. მიწისქვეშა წყლების ქიმიური 

შემადგენლობის მონაცემთა ბაზა - 

ორიგინალური კომპიუტერული პროგრამა  

„GEA” 

(ავტორები: გვახარია ვ.გ., გურჯია ჟ.გ., 

ადამია ტ.მ., ჩიტიაშვილი ზ.ჯ.) 

თბილისი  19-20 ოქტომბერი, 

2019წ.  

2 მაჩიტაძე ნ.ო.  ლითონების შემცველობა და განაწილება 

ფოთის ჩრდილოეთი ნავსადგურის აკვატო-

რიის ფსკერული ნალექების სიღრმულ 

ფენებში.  (ავტორები: მაჩიტაძე ნ.ო., გვახარია 

თბილისი  19-20 ოქტომბერი, 

2019წ. 
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ვ.გ., გელაშვილი ნ.ე., გაფრინდაშვილი ნ.გ. 

პაპაშვილი ი.გ.) 

3 გელაშვილი ნ.ე ნავთობის ნახშირწყალბადების შემცველობა 

და განაწილება ბათუმის სანაპირო დაცვის 

ნავსაყუდელის და ფოთის ნავსადგურის 

ჩრდილოეთი მხარის ფსკერული ნალექების 

სიღრმულ ფენებში. 

(ავტორები: გელაშვილი ნ.ე.; მაისურაძე გ.ვ.; 

ჯანაშვილი ნ.დ.; მაჩიტაძე ნ.ო; გაფრინდა-

შვილი ნ.გ.; გვახარია ვ.გ.) 

თბილისი  19-20 ოქტომბერი, 

2019წ. 

4 მაღლაკელიძე ა.ვ შოვის ნახშირმჟავა მინერალური წყლების 

საბადოს მდგომარეობა, თანამედროვე 

პირობებში 

(ავტორები: ჯღამაძე ა.კ; მაღლაკელიძე ა.ვ; 

ადამია ტ.მ; გვახარია ვ.გ.) 

თბილისი  19-20 ოქტომბერი, 

2019წ. 

5 გაფრინდაშვილი ნ.  ფოთის ჩრდილოეთი ნავსადგურის აკვატო-

რიაში მიმდინარე აკუმულაციური პროცე-

სების შეფასება 

(ავტორები: გაფრინდაშვილი ნ. გ., გვახარია 

ვ. გ.,  მაჩიტაძე ნ.ო., გელაშვილი ნ. გ., 

პაპაშვილი ი. გ.) 

 თბილისი  19-20 ოქტომბერი, 

2019წ. 

6 საყვარელიძე ნ.კ. მიკრობიოლოგიური კვლევის მეთოდები. 

(ავტორები: საყვარელიძე ნ.კ., სტამატელი 

მ.ი, გვახარია  ვ.გ. 

 თბილისი  19-20 ოქტომბერი, 

2019წ. 

7 Mikaberidze A., 

Gvakharia V., 

Adamia T., 

Zhorzholiani G. 

Estimation of State of Noise Pollution by Motor 

Transport in Roed Areas Adjacent to Some 

Avenues and Streets of Saburtalo and Vake 

Districts  of Tbilisi     

 29-30 May, Tbilisi, Georgia.  

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში,თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 N. Machitadze Marine Litter Monitoring in Georgia. Report,  

2018 

July 26-27, 2019, Constanta, 

Romania 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

წარმოდგენილი იყო 2018 წ. ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები, გრაფიკული მასალის სახით 

მიწოდებული იყო დაკვირვების სტატისტიკური მონაცემები, ასევე წარდგენილი იყო 2019 წელს 

დაგეგმილი მონიტორინგის გეგმა. 
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სამეცნიერო ერთეულის დასახელება: 

გეოლოგიური კვლევების კომპლექსური ლაბორატორია  

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი გ.ბერიძე; 

ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა: მეცნიერ-თანამშრომელი ი. ჯავახიშვილი, ინჟი-

ნერ-გეოლოგი მ.კავსაძე; ლაბორანტები: მ.გასვიანი, თ.ნადირაშვილი.   

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.2. 

 

 

№ 

დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 მიმართულება 3.   

პროექტი - კამბრიულამდელი 

პალეოზოური მაგმატიზმი.  

ამოცანა - ძირულის რისტალური 

მასივის მაგმატიტები 

2017-2019 ხელმძღვანელი - 

გ.ბერიძე,შემსრულებლები: 

დ.შენგელია, თ.წუწუნავა, 

გ.ჭიჭინაძე, ქ.ჩიხელიძე, 

თ.ჩხოტუა, ი.ჯავახიშვილი, 

ნ.კობახიძე 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 2017-2019 წლებში შესწავლილია ძირულის კრისტალურ მასივში განვითარებული ყველა ალპუ-

რამდელი მაგმატიტი. შესწავლილია ძირულის კრისტალური მასივის გრენვილური, ბაიკალური, 

გვიანბაიკალური და ვარისკული მაგმატიტები. დეტალური მიკროზონდული კვლევებით 

დადგენილია ამ წარმონაქმნების წონასწორული მინერალური პარაგენეზისები, რის საფუძველზეც 

განსაზღვრულია მათი ფორმირების P-T პირობები. დეტალური პეტრომინერალოგიური და 

გეოქიმიური კვლევებით, წარმოდგენილია შესწავლილი მაგმატიტების პეტროგენეტული 

მოდელი. დაზუსტებულია მაგმური კომპლექსების გამოსავლების კონტურები. წარმოდგენილია  

მასივის 1:50 000 მასშტაბის სქემატურ-გეოლოგიური რუკის მონახაზი (სამუშაო ვარიანტი). მოცე-

მული ძირულისა და ხრამის კრისტალური მასივების ალპურამდელი მაგმატიტების შედარებითი 

დახასიათება. კვლევის პროცესში მიღებული შედგები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო კონფე-

რენციებზე. წარმოდგენილია შესრულებული სამუშაოს სრული ანგარიში.  
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 
2.1. 

 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასა-

ხელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

 პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 დიზის სერიის რეგიონული და 

კონტაქტური მეტამორფიზმი 

1 - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; 

1.5 - დედამიწის და მათთან დაკავში-

რებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიე-

რებანი; 1.5.6 - გეოლოგია. PHDF-19-159 

2019-2021 ი.ჯავახიშვილი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. პროექტი დაიწყო 2019 წლისც 25 სექტემბერს. ოთხი თვის განმავლობაში დოქტორანტი გაეცნო 

დიზის სერიის შესახებ გამოქვეყნებულ და ფონდურ მასალებს. მოიპოვა ყველა არსებული 

მსხვილმასშტაბიანი გეოლოგიური და სქემატური რუკები. მოამზადა რუკის სამუშაო ვერსია. 

2.2. 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია) 

1:50 000 მასშტაბის ციფრული 

გეოლოგიური რუკა. 

1 - საბუნებისმეტყველო 

1.5 - დედამიწის და მათთან დაკავშირებუ-

ლი გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, 

№216966 

2016-2019 ხელმძღვანელი ე.გამყრელიძე, 

ძირითადი პერსონალი: 

დ.შენგელია, გ.ჭიჭინაძე, 

თ.წუწუნავა, გ.ბერიძე, 

თ.წამალაშვილი, 

ქ.თედლიაშვილი. 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ანოტაცია იხილეთ მიმართულება 1-ში.  

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.1. 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახე-

ლება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის საი-

დენტიფიკაციოკოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 

 

 პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
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პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2. 

 
№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართლების მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№  ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ე. გამყრელიძე,  

დ. შენგელია,  

გ. ჭიჭინაძე,  

თ. წუწუნავა,  

გ. ბერიძე, 

ი. ჯავახიშვილი 

ლოქის კრისტალური მასივის 

გეოლოგია (1:50000 მასშტაბის 

ციფრული გეოლოგიური რუკის 

განმარტებითი ბარათი) 

978-9941-13-881-2 

თბილისი 2019, თსუ 

გამომცემლობა 

88 

ანოტაცია იხილეთ მიმართულება 1-ში.  

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 
№ 

 
 ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
 

გვერდების რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ 

 

  ავტორი/ავტორები კრებულისსახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, დი-

გიტალური საიდენტი-

ფკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და ნომერი 

/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 
     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 
ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშო-

რისო სტანდარტული კოდი ISBN 

   გამოცემის ადგილი,   

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№   ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები კრებულის სახელწოდება, საერთა-

შორისო სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.4. სტატიები 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური,  დიგი-

ტალური საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ კრე-

ბულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 T. Tsutsunava, G. Beridze,  

I. Javakhishvili 

On petromineralogy of metaterrigenous rocks of the 

Dzirula crystalline massif allochthonous xomplex  

 თბილისი, 2019 

მოხსენების ნოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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6. 2. უცხოეთში 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 I.Gamkrelidze, D.Shengelia, 

G.Chichinadze, T.Tsutsunava, 

G.Beridze, T.Tsamalashvili, 

K.Tedliashvili, I.Javakhishvili 

Digital Geological Map of the Loki Crystal-

line Massif (The Caucasus) and Its Multi-

Informative explanatory Note 

2019, Amsterdam, 

Nederland 1 

 

2 D.Shengelia, G.Chichinadze, 

T.Tsutsunava, G.Beridze,  

I.Javakhishvili 

Regional Metamorphism of the Loki Crys-

talline Massif AllochthonousComplex of the 

Caucasus  

2019, Amsterdam, 

Nederland 

3 I.Javakhishvili, T.Tsutsunava, 

G.Beridze 

Biotite from Contact-Metamorphosed Rocks 

of the Dizi Series of the Greater Caucasus 

2019, Amsterdam, 

Nederland 

4 K.Gabarashvili,M.Kavsadze, 

K.Lobzhanidze,G.Vashakidze, 

M.Makadze, P.Gadpallu   

Comparative analysis of interflow horizons 

in Mtkvari/Kura River flood basalts (Java-

kheti Volcanic Province), Georgia 

10 - 13 September 

Roma, Italy 

5 K.Gabarashvili, M.Togonidze, 

G.Vashakidze, M.Kavsadze   

Xenoliths in volcano Shevardeni lavas 

(Kazbegi neovolcanic center, Greater 

Caucasus), Georgia 

10 - 13 September 

 Roma, Italy 

მოხსენების ანოტაცია (საჭირო იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

  

გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,  

გეოლ.-მინერ. მეცნიერებათა დოქტორი 

თამარ წუწუნავა 

 

 

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე,  

აკადემიკოსი 

ერეკლე გამყრელიძე 
 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
 
 
 
 
 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო  - კვლევითი  ერთეული 

 
 

მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, 

გვერდი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

1 T.Chelidze, T. Matcharashvili, 
V.Abashidze,T.Tsaguria,N.Dovg
al  N. Zhukova. Complex 
dynamics of fault zone 
deformation under large dam at 
various time scales.  

Geomechanics and 
Geophysics for Geo-
Energy and Geo-
Resources 

DOI 10.1007/s40948-019-00122-3 

2 T. Chelidze, G. Melikadze, 
G.Kobzev, I. Shengelia, N.  
Jorjiashvili, E.Mepharidze. 
Hydrodynamic and seismic 
response to teleseismic waves of 
strong remote earthquakes in 
Caucasus 

Acta Geophysica DOI 10.1007/s11600-018-00241-7 

3 Teimuraz Matcharashvili, 
Zbigniew Czechowski , and 
Natalia Zhukova 

Nonlinear Processes 
in Geophysics, 26, pp. 
291–305, 2019 

https://doi.org/10.5194/npg-26-291-2019 

 

 

4 

Tibaldi, A. 
Tsereteli, N. 
Varazanashvili, O. 
Babayev, G. 
Barth, A. 
Bonali, F.L. 
Russo, E.  
Kadirov, F.  
Yetirmishli, G. 
Kazimova, S. 
Mumladze, T. 

Journal of Asian Earth 
Sciences. Available 
online 6 November 
2019, 10410  

Active stress field and fault kinematics of 

the Greater Caucasus. 
https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.104108 

 

5 Tibaldi, A., 
Oppizzi, P.,  
Gierke, J., 
Oommen, T., 
Tsereteli, N., 
Gogoladze., Z 

Natural Hazards and 
Earth System 
Sciences. 19(1), pp. 
71-91 

Landslides near Enguri dam (Caucasus, 
Georgia) and possible seismotectonic 
effects.  

https://doi.org/10.5194/nhess-19-71-2019 

6 R.Chanishvuli, 
G.Chagelishvili,  M.Kalashnik, 
 O.Chkhetiani, 
 O. Kharshiladze 
 

გაგზავნილი 

დასაბეჭდად Phys. 
Rev. Fluids -ში. 

 

https://doi.org/10.5194/npg-26-291-2019
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003575362&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56595047800&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603727369&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22951898700&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8975992600&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200992271&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/sourceid/51166?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/51166?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/51166?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059959601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2d9ab1bf0a9fcccc5d7551ed4c229418&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288975992600%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059959601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2d9ab1bf0a9fcccc5d7551ed4c229418&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288975992600%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059959601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2d9ab1bf0a9fcccc5d7551ed4c229418&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288975992600%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://doi.org/10.5194/nhess-19-71-2019


2 

 

7 R.Chanishvuli, 
 

 The Astronomical 
Journal, Volume 
157, Issue 3, article 
id. 95, 12 pp. 
(2019). 
 

 

8. R.Chanishvuli, Monthly Notices of 
the Royal 
Astronomical 
Society, Volume 
484, Issue 4, 
p.5633-5644 

 

9 E.S. Uchava,  
A.G. Tevzadze 

მზადდება შრომის 

ტექსტი Physics of 
Fluids-ში 

წარსადგენად 

 

10 • Sorriso-Valvo L., De Vita G., 
Fraternale F., Pezzi O., 
Kharshiladze O., Vasconez C. 

 

 

 

Frontiers in Physics 
(2019) 7(JULY) 

 

DOI: 10.3389/fphy.2019.00093 

11 • Belashov V., Kharshiladze O.,  
• Rogava J. 

 

2019 Russian Open 
Conference on Radio 
Wave Propagation, 
RWP 2019 - 
Proceedings (2019) 
519-522 

 

DOI: 10.1109/RWP.2019.8810330 

 

 

12 Belashov V., Kharshiladze O.,  
Rogava J. 

 

 

2019 Russian Open 
Conference on Radio 
Wave Propagation, 
RWP 2019 - 
Proceedings (2019) 
535-538 

DOI: 10.1109/RWP.2019.8810247 

https://www.mendeley.com/authors/6602562452/
https://www.mendeley.com/authors/55987385700/
https://www.mendeley.com/authors/55819787400/
https://www.mendeley.com/authors/55874332100/
https://www.mendeley.com/authors/6508027774/
https://www.mendeley.com/authors/55358223800/
https://dx.doi.org/10.3389/fphy.2019.00093
https://www.mendeley.com/authors/6602975408/
https://www.mendeley.com/authors/6508027774/
https://www.mendeley.com/authors/8590827700/
https://dx.doi.org/10.1109/RWP.2019.8810330
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https://www.mendeley.com/authors/6508027774/
https://www.mendeley.com/authors/8590827700/
https://dx.doi.org/10.1109/RWP.2019.8810247
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13 Belashov V., Kharshiladze O.,  

 

Uchenye Zapiski 
Kazanskogo 
Universiteta. Seriya 
Fiziko-
Matematicheskie 
Nauki (2019) 161(1) 
5-23 

 

DOI: 10.26907/2541-7746.2019.1.5-23 

 

 

 

14 Bodo, G., Mamatsashvili, G., 
Rossi, P., Mignone, A.,  

Monthly Notices of 
the Royal 
Astronomical Society, 
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(ხელმძღვანელი) 

ნ. წერეთელი 

(შემსრულებელი) 

ი. ხვედელიძე 

(შემსრულებელი) 

 

 

სამოქალაქო 

დაცვის 

შესაძლებლობები

ს გაზრდა 

გეოსაშიშროებები

ს მიმართ 

კავკასიაში - 

რეგიონული 

მიდგომა 

2019 
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4 

 

Council of Europe 

GA/2019/10 ნოდარ ვარამაშვილი -

მკვლევარი 

დიმიტრი 

ამილახვარი - 

ლაბორანტი 

ლაშა ქიტესაშვილი - 

ლაბორანტი 

Development of 

innovative cost-

effective 

autonomous 

telemetric early 

warning system for 

detecting flood 

initiation 

2019 

 

5 

ევროპის კვლევების 

საბჭო (ERC), დანია 
        795158 

     გ. მამაცაშვილი 

(მთავარი 

შემსრულებელი) 

 

1.   აგნეტობრუნვითი 

ტურბულენტური 

დისკური 

წანაცვლებითი 

დინებები  

  

 

  01.07.2018-   

  30.08.2019 

 

6 

 

ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო 

სააგენტო, ვენა, 

ავსტრია 

RER1020  
გ.  მელიქაძე- 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

საქართველოს 

მხრიდან 

ნ. კაპანაძე-მონაწილე 

შ. გოგიჩაიშვილი-

მონაწილე 

„რადიოტრასერების 

ტექნიკის და 

ბირთვული 

კონტროლის 

სისტემების 

განვითარება 

ბუნებრივი 

რესურსების და 

ეკოსისტემების 

დაცვისა და 

მდგრადი  

გგანვითარებისთვი

ს“ 

 

2016-2019 

 

7 

ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო 

სააგენტო, ვენა, 

ავსტრია 

RER7009 
გ. მელიქაძე- 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

საქართველოს 

მხრიდან 

მ. თოდაძე- მონაწილე 

ნ. კაპანაძე-მონაწილე 

„აადრიატიკისა და 

შავი ზღვის 

რეგიონში  

სანაპირო მართვის 

გაძლიერება 

ბირთვული 

ანალიტიკური 

ტექნიკის 

გამოყენებით“ 

2016-2019 
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8 

ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო 

სააგენტო, ვენა, 

ავსტრია 

 
გიორგი მელიქაძე- 

პროექტის 

ხელმძღვაბნელი 

საქართველოდან 

მ. თოდაძე- მონაწილე 

ა. ჭანკვეტაძე-

მონაწილე 

 

”აატმოსფერულ 

ნალექებში და 

მდინარეებში 

იზოტოპების 

გლობალური 

ქსელის 

ფუნქციონირება, 

მუდმივი 

მონიტორინგი” 

 

მუდმივმოქმედი 

 

 

 
6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი 

პროექტის სათაური 
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი  

1 217838 თეიმურაზ მაჭარაშვილი 
- პროექტის 
ხელმძღვანელი; 

ეკატერინე მეფარიძე - 
კოორდინატორი; 

ნატალია ჟუკოვი - 
მკვლევარი 

ალექსანდრე 
სბორშჩიკოვი - 
მკვლევარი, ახალგაზრდა 
მეცნიერი 

მიწისძვრების დროში 
განაწილების 
დინამიკური კვლევა 

09.12.2016 – 
08.12.2019 

2 FR-3667-18 ა. სურმავა-სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, 

ლ. ინწკირველი-

პროექტის 

თბილისის რეგიონის 

მტვრით, PM2.5 და PM10  

ნაწილაკებით 

დაბინძურების 

გამოკვლევა და 

23/02/2019- 

23/02/2022 
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კოორდინატორი, 

დ. დემეტრაშვილი-

ძირითადი 

შემსრულებელი, 

ვ. კუხალაშვილი-

ძირითადი შემსრულე-

ბელი 

 

პროგნოზი. 

3 FR17 279 ხ. ჩარგაზია - სამეც-

ნიერო ხელმძღვანელი, 

დ. კვარაცხელია-

პროექტის კოორდინა-

ტორი, 

ქ. გომიაშვილი - 

ძირითადი 

შემსრულებელი. 

არაწრფივი 

კოჰერენტული 

სტრუქტურები და 

ძლიერი გრიგალური 

ტურბულენტობა 

ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროში 

19/12/2017-

19/12/2020 

4          FR17-107 გ. მამაცაშვილი 

(ხელმძღვანელი) 

გ. ჩაგელიშვილი 

(მთავარი 

შემსრულებელი) 

ო. ხარშილაძე (მენეჯერი) 

სუბკრიტიკული 

მაგნეტოჰიდროდინამი

კური 

ტურბულენტობის  

ანიზოტროპული 

ბუნება პლაზმის გლუვ 

წანაცვლებით 

დინებებში 

   20.12.2017-დან 

   19.12.2020-მდე 

5 FR17_252   ო.ხარშილაძე  

ხელმძღვანელი, 

ხათუნა ჩარგაზია 

კოორდინატორი, 

ჯემალ როგავა 

შემსრულებელი, კახა 

შანშიაშვილი 

შემსრულებელი 

მულტიმასშტაბური 

სოლიტონებისადა 

გრიგალური 

სტრუტურების 

არაწრფივი დინამიკა 

რთულ უწყვეტ 

გარემოში 

 

20.12.2017- 

19.12.2020 
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6  

204578064 

ვიქტორ ალანია/ 

ხელმძღვანელი 

 

 

მცირე კავკასიონის 

ოროგენის ფრონტული 

ნაწილის 

სტრუქტურული 

მოდელი სეისმური 

პროფილების 

გამოყენებით, 

საქართველო  

 

2019-2021 

7  

204864548 

ვიქტორ ალანია/ 

ხელმძღვანელი ონისე 

ენუქიძე/კოორდინატორი

შოთა ადამია/ძირითადი 

პერსონალი,ნინო 

სადრაძე/ძირითადი 

პერსონალი,ალექსანდრე 

ჭაბუკიანი/ ძირითადი 

პერსონალი, ალეკო 

გვენცაძე/ძირითადი 

პერსონალი, გიორგი 

ვაშაკიძე/ძირითადი 

პერსონალი 

აღმოსავლეთ აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა-

შეცოცებითი 

სარტყელის 

აგებულება, 

დეფორმაციის დრო და 

მაგნიტუდა 

2017-2019 

8 YS 17_49 მიხეილ ფიფია – 

ახალგაზრდა 

მეცნ.,ხელმძღვანელი 

ელიზბარ 

ელიზბარაშვილი - 

მენტორი. ავთანდილ 

ამირანაშვილი –

კონსულტანტი 

 

 

ქარბუქი საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

 

2017-2019 

9 SRNSF (FR17-633) რ. გოგუა,  

თ. მათიაშვილი,  

ზ. კერესელიძე,  

ნ. გოგუაძე,  

მ. დევიძე,  

„გეოდინამიური 

პროცესების 

ევოლუციის შესწავლა 

და პროგნოზი “ 

2018-2020 



16 

 

გ. კობზევი 

10 217408 ნინო 

სადრაძე/ხელმძღვანელი 

შოთა ადამია/ძირითადი 

პერსონალი 

კობა 

ხმალაძე/კოორდინატორი 

გელა 

ტალახაძე/ძირითადი 

პერსონალი 

ზურაბ ჭაია/ძირითადი 

პერსონალი 

 

საქართველოს 

ინტერაქტიული 

გეოლოგიური რუკა, 

მასშტაბი 1:200000 

2017-2019 

 

 

11 

FR17-633 თ. ჯიმშელაძე- 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

(ახალგაზრდა მეცნიერი), 

გ.კობზევი, მ. დევიძე, 

ნ.გოგუაძე(ახალგაზრდა 

მეცნიერი),  

ზ. კერესელიძე,  

თ. მათიაშვილი, 

 რ. გოგუა- ძირითადი 

პერსონალი. 

გეოდინამიური 

პროცესების 

ევოლუციის შესწავლა 

და პროგნოზი. 

20.12.2017-20.12.2020 

 

12 

FR-18-10092 გ. მელიქაძე-სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, 

მ. თოდაძე, რ. ჭითანავა, 

მ. გაფრინდაშვილი, ა. 

ჭანკვეტაძე, ნ. ჟუკოვა, ა. 

გვენცაძე (ახალგაზრდა 

მეცნიერი), თ. ჭიკაძე 

საქართველოში 

კლიმატური 

ცვლილებების ფონზე 

წყლის რესურსების 

შეფასების მიზნით 

ეკოლოგიური 

ტრასერების 

25.02.2019- 

25.02.2022 
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(ახალგაზრდა მეცნიერი),  გამოყენება 

 

 

13 

FR18-19173 იშტვან ფორიჟს -

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, გიორგი 

მელიქაძე  ლიუდმილა 

ღლონტი,  ნინო კაპანაძე   

საქართველოს 

გეოთერმული 

პოტენციალის 

შესწავლა 

ჰიდროგეოქიმიური და 

იზოტოპური 

მეთოდებით  

25.02.2019- 

25.02.2022 

 

 

14 

FR-18-18411 პეტერ მალიკი -

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, სოფიო 

ვეფხვაძე  

კოორდინატორი 

(ახალგაზრდა მეცნიერი), 

ლიუდმილა ღლონტი,  

გენადი კობზევი, 

თორნიკე ჭიკაძე 

(ახალგაზრდა მეცნიერი)   

კლიმატური 

ცვლილებების ფონზე 

კარსტული წყლის 

რესურსების შეფასება 

ბუნებრივი 

ტრასერების 

გამოყენებით 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

 

25.02.2019- 

25.02.2022 

 
 

7. სხვა შედეგები:  

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 T. Chelidze, T. 
Matcharashvili, V. Abashidze, 
N. Dovgal, E. Mepharidze, 
L.Chelidze. 

Nonlinear Dynamics of 
seismicity and fault zone strain 
around large dam: the case of 
Enguri dam, Caucasus. 

 

Proceedings of the 2nd International 
Electronic Conference on Geosciences, 
8–15 June 2019 

Doi: 10.3390/IEGG2019-
06192 
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2 

ვ. არაბიძე,  

გ. ცინცაბაძე, 

გ. ჩიტიკიანი, 

ს. გოგმაჩაძე, 

ზ. გოგოლაძე, 

ვ. დარჩიაშვილი 

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

“სეისმომედეგობა და საინჟინრო 

სეისმოლოგია”, 16-17 იანვარი, 2019 

წელი, თბილისი 

ISSN 1512-1836 

 

 

3 

მ. მიტინი, 

ი. ხვედელიძე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ბუნებრივი კატასტროფები 

საქართველოში: მონიტორინგი, 

პრევენცია“, 12-14 დეკემბერი, 2019 

წელი, თბილისი 

 

 

ISBN  978-9941-13-899-7 

 

 

 

4 

 

Mepharidze E., Sborshchikovi 
A., Chelidze T., Zhukova N., 
Davitashvili I., 

Tepnadze D., Laliashvili L., 
Matcharashvili T. 

საერთაშორისო  სამეცნიერო 
კონფერენცია 
„ბუნებრივიკატასტროფებისაქართ

ველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, 
შედეგების შერბილება“, თბილისი, 
საქართველო, International Scientific 
Conference „Natural Disasters in 

Georgia: Monitoring, Prevention, 
Mitigation“, Tbilisi, Georgia 

12–14 დეკემბერი, 2019 

საქართველო, ქ. თბილისი 

 

 

 

ISBN  978-9941-13-899-7 

 

 

5 დემეტრაშვილი დ. 

კუხალაშვილი ვ.  

International Conference on 

Geosciences (GEOLINKS 2019). 26-29 

March 2019, Athens, Greece. 

DOI 

10.32008/GEOLINKS2019/B3/

V1 

6 დემეტრაშვილი  დ. International Maritime Security 
Symposium -2019  “Maritime Security 

in the Black Sea“. 27-28 June 2019, 
Istanbul, Turkey. 

                   __________ 
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7 

დემეტრაშვილი  დ., 

კვარაცხელია დ. 

საერთაშორისო  სამეცნიერო 

კონფერენცია „ბუნებრივი 
კატასტროფები საქართველო-      
ში: მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება“, თბილისი, 
საქართველო, 12–14 დეკემბერი, 
2019 წ. 

 

 

ISBN  978-9941-13-899-7 

 

 

 

8 

ნ. ბაგრატიონი, 

ლ.გვერდწითელი,  

ა.სურმავა,  

ვ. გვახარია  

 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისად მი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კოფერენცია  ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება“ 

.თბილისი,  საქართველო. 2019, 11-

12 ნოემბერი. 

ISBN 978-9941-8-1875-2. 
http://gtu.ge/ismc/ 

 

9 

ლ.გვერდწითელი, 

ნ.გიგაური, 

 ა.სურმავა,  

 ზ.რობაქიძე.  

 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისად მი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კოფერენცია  ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება“ 

.თბილისი,  საქართველო. 2019, 11-

12 ნოემბერი. 

ISBN 978-9941-8-1875-2. 

http://gtu.ge/ismc/ 

 

 

10 

სურმავა ა.  

გვერდწითელი ლ.  

 კუხალაშვილი ვ.  

  ინწკირველი  ლ.  

 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისად მი მიძღვნილი 

საერთაშორი სო სამეცნიერო-

ტექნიკური კოფერენცია  ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება“ 

.თბილისი,  საქართველო2019, 11-

12 ნოემბერი. 

ISBN 978-9941-8-1875-2. 
http://gtu.ge/ismc/ 

 

 

11 

N.G. Gigauri, L.V. 
Gverdtsiteli, A.A. Surmava, 
L.N. Intskirveli, L.U. 
Shavliashvili 

Annual All-Russian with the 
international participation, scientific and 
practical conference 
LXXII Gertsenovsky readings, 
Geography: Development of 

ISBN 978-5-9905905-9-5 
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Science and Еducation, Saint 
Petersburg. 

 

 

12 

A.Surmava, N.Gigauri, 
L.Intskirveli 

International Multidisciplinary 
Conference Actual Problems of 
Landscape Sciences: Environment, 
Society, Politics, Tbilisi 

ISBN 978-9941-13-868-3 

 

13 

ლ.ინწკირველი, ა.სურმავა, 

ნ.გიგაური 

ჰიდრომეტეოროლოგიისა და 

ეკოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები, თბილისი 

ISSN 1512-0902 

 

14 

ნ.გიგაური, 
ლ.გვერდწითელი, 
ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი 

ჰიდრომეტეოროლოგიისა და 
ეკოლოგიის აქტუალური 
პრობლემები, თბილისი 

ISSN 1512-0902 

 

15. 

სურმავა ა. 
გიგაური ნ. 
კუხალაშვილი ვ. 
ინწკირველი ლ. 
მდინავი ს.  

ბუნებრივი კატასტროფები 

საქართველოში: მონიტორინგი, 

პრევენცია, შედეგების შერბილება. 

თბილისი, 12-14 დეკემბერი 2019 

ISSN 1512-1976 

16 ვარამაშვილი ნ., ასანიძე ბ., 

ჯახუტაშვილი მ.  

 

ბუნებრივი კატასტროფები 

საქართველოში: მონიტორინგი, 

პრევენცია, შედეგების შერბილება. 

თბილისი 

ISBN 978-9941-13-899-7 

17 ოდილავაძე დ., თარხან-

მოურავი ა., ვარამაშვილი 

ნ., არზიანი ზ.  

 

ბუნებრივი კატასტროფები 

საქართველოში: მონიტორინგი, 

პრევენცია, შედეგების შერბილება. 

თბილისი 

ISBN 978-9941-13-899-7 

18  

  

ოდილავაძე დ., 

ღლონტი ნ. 

თარხან -მოურავი ა. 

  

.  

 

 ბუნებრივი კატასტროფები 

საქართველოში: მონიტორინგი, 

პრევენცია, შედეგების შერბილება. 

12–14 დეკემბერი, 2019 წ.  

 

ISBN 978-9941-13-899-7 

19 Amiranashvili A., Chikhladze 

V., Tsikarishvili K., Tsiklauri 

“Actual Problems of Geography” 

Dedicated to Prof. Davit Ukleba’s 

ISBN 978–9941–13-885-0 
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Kh. 100th Anniversary, 5-6 November, 

2019, Tbilisi, Georgia 

20 Amiranashvili A., Bliadze T., 

Chikhladze V., Japaridze N.  

Khazaradze K. 

Intern. Multidisciplinary Conf. 

“Actual Problems of Landscape 

Sciences: Environment, Society, 

Politics”, September 9-13, 2019, 

Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-13-868-3 

21 Амиранашвили А. Г., 

Поволоцкая Н. П., Сеник И. 

А., Чихладзе В. А. 

VIII Всероссийская конференция по 

атмосферному электричеству [с 

международным участием]: 

Нальчик, 23–27 сентября 2019 г 

ISBN 978–5–6042484–6–1 

22 Амиранашвили А. Г. VIII Всероссийская конференция по 

атмосферному электричеству [с 

международным участием]: 

Нальчик, 23–27 сентября 2019 г 

ISBN 978–5–6042484–6–1 

23 Amiranashvili A International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

24 Amiranashvili A., Chikhladze 

V., Dzodzuashvili U., Ghlonti 

N., Sauri I., Telia Sh., 

Tsintsadze T. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

25 Bliadze T., Gvasalia G., 

Kirkitadze D., Mekoshkishvili 

N. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

26 Jamrishvili N., Tavidashvili 

Kh. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

27 Janelidze I., Pipia M. International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

ISBN 978-9941-13-899-7 
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Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

28 Jamrishvili N., Tavidashvili 

Kh. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

29 Kekenadze E., Kharchilava J., 

Chkhaidze G., Senik I. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

30 Mitin M., Khvedelidze I. International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

31 Gvasalia G., Kekenadze E., 

Mekoshkishvili N., Mitin M. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

32 Javakhishvili N., Janelidze I. International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

33 Berianidze N., Javakhishvili 

N., Mtchedlishvili A. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

34 Bliadze T., Kirkitadze D., 

Samkharadze I., Tsiklauri Kh. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

35 თელია შ., კვესელავა ნ., 

საური ი., ჩიხლაძე ვ., 

ძოძუაშვილი უ., 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 

ISBN 978-9941-13-899-7 
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წერეთელი ა. მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”, 12–14 

დეკემბერი, თბილისი, 2019 წ. 

36 Kereselidze Z., Melikadze G., 

Jimsheladze T. 

International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

37 Japaridze N., Khazaradze K. International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

38 Japaridze N., Khazaradze K. International Scientific Conference 

“Natural Disasters in Georgia: 

Monitoring, Prevention, Mitigation”, 

December 12-14, Tbilisi, 2019 

ISBN 978-9941-13-899-7 

39 Principe C., Devidze M., La 

Felice Sonia 

Convegno Tematico AIAr, Reggio 

Calabria, 27-29 Marzo 2019 

 

http://www.associazioneaiar.
com/wp/wp-
content/uploads/2019/03/Abs
tract%20book.pdf 

 

40 

 

მათიაშვილი ს. 

ბუნებრივი კატასტროფები 

საქართველოში: მონიტორინგი, 

პრევენცია, შედეგების შერბილება. 

12–14 დეკემბერი, 2019 წ.  

 

 

ISBN 978-9941-13-899-7 

41 Marc Sosson, Randell 

Stephenson, Shota Adamia, 

Ara Avagyan, Talat Kangarli, 

Vitaly Starostenko, Tamara 

Yegorova, Yevgeniya 

Sheremet, Eric Barrier, Yann 

Rolland, Marc Hässig, Zoé 

Candaux, Victor Alania, 

Onice Enukidze, Nino 

Sadradze, Lilit Sahakyan, 

Proceedings of the 1st Spinger 

Geoscience of the Arabian Journal of 

Sciences (CAJG-1), Tunisia 2018 

https://doi.org/10.1007/978-

3-030-01455-1_66 
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Ghazar Galoyan, Sargis 

Vardanyan 

42 Jimsheladze T., Melikadze G., 

Kobzev G., Matiashvili T. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 

მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება“, შრომები, 

თბილისი, საქართველო, 12–14 

დეკემბერი, 2019 წ. 

ISBN 978-9941-13-899-7 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 ლ. შენგელია,  

გ. კორძახია, 

გ. თვაური,  

მ. ძაძამია. 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

ინსტიტუტის მაისის 66-ე 

სამეცნიერო სესია, 2019 წლის 

24 მაისი. 

ISSN 1512-0902 

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 კოლექტიური მონოგრაფია 

География: Развитие науки и 

образования”Коллективная 

монография по материалам 

Всероссийской, с 

международным участием, 

научно-практической 

конференции LXXII 

Герценовские чтения  18-21 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Россия. 

ISBN 978-5-9905905-9-5 
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апреля 2019 года. 

 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

№ 
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 

1 

Гамкрелидзе Н.П., 

Яволовская О.В., Глонти 

Н.Я., Гамкрелидзе М.И., 

Миндели П.Ш. 
 

ნ.პ.გამყრელიძე, 

ო.ვ.იავოლოვსკაია, 

ნ.ი.ღლონტი, 

პ.შ.მინდელი, 

მ.ი.გამყრელიძე 

Напечатано в 

типографии ТГУ 

 

 

დაიბეჭდა თსუ 

გამომცემლობის  

სტამბაში 

. 
 
ISBN 978-9941-13-901-7 

 
 

2 ქართველიშვილი ლ., 

ამირანაშვილი ა., 

მეგრელიძე ლ.,  

ქურდაშვილი ლ. 

გამომცემლობა 

"მწიგნობარი" 

ISBN 978-9941-485-01-5 
http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074/1/ 
turistulRekreaciuliResursebis 
ShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf 

 

 

 

 

გამოყენებითი და  ექსპერიმენტული გეოფიზიკის სექტორი  
 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: აკად. თამაზ ჭელიძე  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

მინდელი პაპუნა  მთავარი მეც. თან. 

ვარამაშვილი ნოდარი  მთავარი მეც. თან. 

ქირია ჯემალი მათვარი მეც. თან. 

გვანცელაძე თამაზი  უფროსი მეც. თან. 

თარხან-მოურავი ავთანდილი  უფროსი მეც. თან. 

ოდილავაძე დავითი  უფროსი მეც. თან. 

დოვგალი ნადია  მეც. თან. 

დავითაშვილი ლალი   მეც. თან. 

http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074/1/%20turistulRekreaciuliResursebis%20ShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf
http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074/1/%20turistulRekreaciuliResursebis%20ShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf
http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074/1/%20turistulRekreaciuliResursebis%20ShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf
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მათიაშვილი სოფიკო მეც. თან. 

ამილახვარი დიმიტრი  მეც. თან. 

კიტოვანი დავითი  მეც. თან. 

ცაგურია თეიმურაზ  უფრ. სპეციალისტი 

იავოლოვსკაია ოლღა  უფრ. სპეციალისტი  

ამილახვარი ზურაბი  სპეციალისტი  
ქიტიაშვილი ლაშა  სპეციალისტი 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

საქართველოს ტერიტორიაზე  

გეოფიზიკური ველების 

კარტირება,   მონიტორინგი 

და  მოდელირება, დედამიწის 

გარსებში მიმდინარე რთული 

პროცესების სივრცულ-

დროითი დინამიკის და 

ურთიერთკავშირირების 

დადგენა და  პროგნოზირება 

მინერალური რესურსების 

გამოსავლენად და  უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველსაყოფად. 

2014-2023 

ჭელიძე თამაზ-
ხელმძღვანელი 

მინდელი პაპუნა-
შემსრულებელიი 

ვარამაშვილი ნოდარ-შემსრ.  
გვანცელაძე თამაზ-შემსრ. 

ოდილავაძე დავით -შემსრ. 
ქირია ჯემალ -

შემსრულებელი 
დოვგალი ნადეჟდა-შემსრ. 

ცაგურია თეიმურაზი-შემსრ. 
თარხან-მოურავი ავთანდილ 
ამილახვარი ზურაბ-შემსრ. 
მათიაშვილი სოფო-შემსრ.  
კიტოვანი დავითი-შემსრ. 

იავოლოვსკაია ოლღა-შემსრ. 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ა) engurhesis geofizikuri monitoringi  

2019 წ. გრძელდებოდა ენგურჰესის ადრეული შეტყობინების ავტომატური ტელემეტრული 
სისტემის 
რეგულარული 
დაკვირვებები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geofizikuri monitiringis jgufi agrZelებს mudmiv  dakvirvebebs enguris maRlivi 
kaSxlis tansa da fuZeSi mimdinare deformaciuli procesebis Sesaswavlad maRali 
sizustis daxrismzomebiTa, kvarcis eqstenzometriT და ლაზერული დანადგარებით. 
monacemebiს TbilisSi internetiT gadmoიcema სხვადასხვა სიხშირით.  ხდება masalis 
yoveldRiuri kompiuteruli damuSaveba da analizi anomaluri xasiaTis 
deformaciebiს გამოსავლენად. მოხდა კაშხლის ფუნდამენტში გამავალი რღვევის 
დეფორმაციების ინტერპრეტაცია.  miRebuli Sedegebi gadaეcema engurhesis direqcias. 
გაანალიზდა ენგურჰესის არეში სეისმური დროითი სერიები (მიწისძვრების შორის დროითი 
ინტერვალების, მანძილების და მაგნიტუდების მიმდევრობები არაწრფივი დინამიკის 
თეორიის მეთოდებით . შედეგები მოწმობს , რომ სეისმური რეჟიმი ავლენს 
ანომალურ ქცევას 1981 წ . შემდგომ პერიოდში , რაც დაკავშირებული უნდა იყოს 
რეზერვუარის რეგულარულ დაცლა-გავსებასთან .  
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გ) ფიზიკური 

მოდელირება 

გეორადიოლო

კაციაში 

 

 

 

 

 

 

 

    

radio image of the laboratory model of the so-called “box” at the frequency 2 GHz.დ) 

არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენა.ხობის ღვთისმშობლის მიძინების მონასტრის ეზოს 

გალავანის შიდა ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში ჩატარდა არქეოგეორადიოლოკაციური 

სამუშაოები თსუ გეოფიზიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური სექტორის 

თაოსნობით. 
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წარმოდგენილია გატხრების ფოტო და  პროფილ 2-ზე შესრულებული გეორადაროგრამა მიმღებ-

გადამცემი 500 მჰც სიხშირის ეკრანირებული ანტენით, პროფილის სიგრძე -20 მ. 

 

ე) ეკო და საინჟინრო გეოფიზიკური კვლევა გეორადიოლოკაციური და ელექტრომეტრული 

მეთოდებით - სამშენებლო მოედნის გამოკვლევა ხონის რაიონში . 

 
 
 
The radiogram of Profile 10 received by means of the 75 MHz sensor antenna of the geo-radar. The 
length of the profile is 100 m.  
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

 წყალდიდობების 

მონიტორინგის და ადრეული 

შეტყობინების ეკონომიური 

ტელემეტრული სისტემის 

შექმნა;  საბუნებისმეტყველო; 

216732 

2018-2019 

თამაზ ჭელიძე, 

ხელმძღვანელი 

ნოდარ ვარამაშვილი, 

ძირითადი პერსონალი, 

ზურაბ ჭელიძე, ძირითადი 

პერსონალი, 

თენგიზ ქირია, ძირითადი 

პერსონალი,  

ლევან დვალი, შემსრ. 

დიმიტრი ამილახვარი, შემსრ.  
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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ქვემოდ მოყვანილია ადრეული შეტყობინების სისტემის დაყენების პროცესი და საბოლოო სახე 
- მდინარე ვერეს ნაპირზე 2019 წ. ოქტომბერში. 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დასკვნით ეტაპზე ჩატარდა  ჩვენი ადრეული შეტყობინების სისტემის ტესტირება მდინარე 
ვერეზე (იხილეთ ნახატები ზემოდ). მიღებული შედეგები პრინციპულად ადასტურებენ, რომ 
წყალდიდობების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული 
სისტემა იძლევა წყლის დონის, ნალექების ინტენსივობის მონიტორინგის და ინფორმაციის 

უწყვეტად და ოპერატიულად გადმოცემის საშუალებას.  
  

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
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3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

  

Nodar D 

Varamashvili, 

Dimitri V 

Tefnadze, Dimitri 

Z Amilaxvari, 

Levan B Dvali, 

Tornike G 

Chikadze, George 

T Qajaia, Davit N 

Water search and 

landslides study 

using 

electroprospecting,  
 

ISSN: 1512-1127 

 

JOURNAL OF THE 

GEORGIAN 

GEOPHYSICAL 

SOCIETY, 22(1), 

2019 

თსუ–ს 

გამომცემლობა 

თბილისი 

 

5 
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Varamashvili 

2 Nodar D 

Varamashvili, 

Tamaz L 

Chelidze, Zurab 

T Chelidze, 

Malkhaz G 

Gigiberia, Nugzar 

I Ghlonti 

Acoustics in 

Geophysics and 

Geomechanics, 

 
ISSN: 1512-1127 

 

JOURNAL OF THE 

GEORGIAN 

GEOPHYSICAL 

SOCIETY, 22(1), 

2019 

თსუ–ს 

გამომცემლობა 

თბილისი 

 

6 

3 თამარ რაზმაძე-

ბროკიშვილი, 

ნოდარ 

ვარამაშვილი, 

გიორგი 

მელიქაძე, 

თორნიკე 

ჭიკაძე, გიორგი 

ქაჯაია 

წყალშემცველი 

ფენის სიღრმის და 

სიმძლავრის 

დადგენა 

გეოფიზიკური 

(ელექტროძიების) 

მეთოდით 

საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის 

მაგალითზე 

ISSN: 1512-1135 

თსუ, მ. ნოდიას 

სახ. გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომათა 

კრებული ტ. LXX, 

2019  

თსუ–ს 

გამომცემლობა 

თბილისი 

 

 

 

 

 

10 

4 დავით 

კიტოვანი 

 

Критерий для 

выделения 

разрывных 

нарушений  
ISSN 1512-1135 

თსუ, მ. ნოდიას 

სახ. გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომათა 

კრებული  

გადაცემულია 

გამოსაქვეყნებლად 

თსუ–ს 

გამომცემლობა 

თბილისი 

 

 

5 დავით 

კიტოვანი 

 

Кинематические 

особенности 

преломлённых волн 

над горстом и 

грабеном 
 

ISSN 1512-1135 

თსუ, მ. ნოდიას 

სახ. გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომათა 

კრებული , 

გადაცემულია 

გამოსაქვეყნებლად 

თსუ–ს 

გამომცემლობა 

თბილისი 

 

 

1.ელექტროძიება არის გეოფიზიკური მეთოდების მიმართულება, რომელიც სწავლობს 

სხვადასხვა ბუნების ელექტრომაგნიტურ ველებს. ამ კვლევების მიზანია გეოლოგიური 

გარემოს ელექტრომაგნიტური მახასიათებლების დადგენა (წინააღმდეგობა, გამტარობა, 

პოლარიზაცია და ა.შ.), რომლითაც შეგიძლიათ მივიღოთ ღირებული ინფორმაცია 

შესწავლილი ტერიტორიის ან რეგიონის აგებულების შესახებ. ელექტრომაგნიტური ველების 
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ტიპის მიხედვით, ელექტრული გამოკვლევა შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: პირველი - 

აერთიანებს მეთოდებს, რომლებიც სწავლობენ ბუნებრივ, მეორე - ხელოვნურ 

ელექტრომაგნიტურ ველებს. პირველ მათგანს ბუნებრივი ელექტრული ველის (ბევ) 

მეთოდებს უწოდებენ, ხოლო მეორეს -წინააღმდეგობის მეთოდებს. ჩვენს ნაშრომში 

წარმოდგენილი მასალები მიღებულია წინააღმდეგობის (ვერტიკალური ელექტრული 

ზონდირების) მეთოდით. სტატიაში წარმოდგენილია სხვადასხვა ტიპის სამუშაოების 

შედეგების მოკლე მიმოხილვა. წარმოდგენილია ქანების გაწყლიანების და მიწისქვეშა 

წყლების შესაძლო არსებობის კვლევა სხვადასხვა სიღრმეებზე. ასევე მოყვანილია მეწყრულ 

ზონებში ქანების ლითოლოგიის, შესაძლო გაწყლიანების კვლევის შედეგები და მეწყრის 

უსაფრთხოების კოეფიციენტის (FS) შეფასება რამდენიმე მეწყრისათვის. 

2.სხვადასხვა პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი,...) მიმდინარეობისას შეიძლება 

მოხდეს აკუსტიკური გამოსხივების ინიცირება. აღძრული აკუსტიკური ტალღების 

რეგისტრაციით და ანალიზის საშუალებით შესაძლებელია ჩვენთვის საინტერესო 

მოვლენებზე მნიშვნელოვანი დასკვნების გაკეთება. პასიური და ხშირ შემთხვევაში აქტიური  

მეთოდებით შესაძლებელია გარემოს, შენობა-ნაგებობების, ცოცხალი ორგანიზმების 

გამოკვლევა მათი დაზიანების გარეშე. ნაშრომში წარმოდგენილია მეწყრული პროცესების 

მიმდინარეობისას აკუსტიკური იმპულსების აღძვრის ლაბორატორიული მოდელირების 

ექსპერიმენტები და მისი შედეგები. განხილულია აკუსტიკური მეთოდების გამოყენების 

შესაძლებლობა მეწყრული პროცესების მონიტორინგისა და პროგნოზისათვის. ეს მეთოდი 

საშუალებას იძლევა მცირე დანახარჯებით შეიქმნას მეწყრის მონიტორინგისა და ადრეული 

შეტყობინების სისტემა. ნაშრომში ასევე წარმოდგენილია, ულტრაბგერითი გაშუქების, 

დრეკადი ტალღების სიჩქარეების გაზომვის და ტომოგრაფიის მეთოდებით, რამდენიმე 

ეკლესიის კედლების მექანიკური მახასიათებლების, დაზიანების ხარისხის შესწავლის 

შედეგები.  

3.ნაშრომში წარმოდგენილია, ელექტროძიების მეთოდით, საჩხერის მუნიციპალიტეტის  

საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის დეფიციტის დაძლევის  მიზნით მიწისქვეშა წყლების 

ძიების ეფექტურობის კვლევა. კვლევები  განხორციელდა ძიების ელექტრული მეთოდის, 

კერძოდ წინაღობის მეთოდის გამოყენებით. გაზომვები ჩატარდა სოფ. სავანეს 

ჩრდილოეთით, მდ. ყვირილას მარცხენა  ნაპირის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საერთო ჯამში 

გაკეთდა 26 ვერტიკალური ელექტრული ზონდირების (ვეზ) პროფილი. დამუშავდა 

თითოეული პროფილიდან მიღებული „ვეზ“-ის მრუდები, მიღებული მონაცემების 

საფუძველზე შეიქმნა წინაღობების განაწილების ცხრილი და მიღებული შედეგების 

საფუძველზე გამოიკვეთა სამი ფენა. ზედაპირიდან პირველი თიხის ფენაა, 5-30 ომ.მ 

წინაღობით და წყლის ცუდი შეღწევადობით. მეორე მთავარი წყალშემცველი ფენა 

გაყოფილია სამ ქვეფენად: ზევიდან პირველი „მშრალი ქვიშა“ წინაღობით 450-2500 ომ.მ. მის 

ქვეშ მეორე ფენა წინაღობით 30-150 ომ.მ. და ქვედა ფენა „გაჯერებული ქვიშა“ წინაღობით 30-

150 ომ.მ. მესამე ფენა ასევე შეიცავს თიხას და მისი წინაღობაა 5-30 ომ.მ.  

4. სტატიაში განხილულია თუ რა ანომალიებს იწვევს ტექტონიკური საფეხური ინტერვალურ  

საზღვრით სიჩქარეთა გრაფიკში 

5. სტატიაში განხილულია რთული ფორმის ტექტონიკური რღვევების გავლენა გარდატეხილ 

ტალღათა კინემატიკაზე 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

 

1 

 

 

ზ. ჭელიძე, ნ. ვარამაშვილი, თ. 

ჭელიძე, თ.ქირია 

 

 

 

 მასების მოძრაობის 

მეწყრების ტელემეტრული 

მონიტორინგის და ადრეული 

შეტყობინების 

მრავალსენსორული სისტემა 

ნატო-ს მოწინავე 

კვლევების ვორკშოპი: 

სამოქალაქო დაცვის 

გაძლიერება კავკასიაში 

გეოსაშიშროებების 

მიტიგაციისათვისა  

8-10 ოქტომბერი, თბილისი 

 

2 
თ. ჭელიძე, თ. მაჭარაშვილი  

და სხვა 
 

 სეისმურობის და რღვევის 

დეფორმაციის სირთულე 

დიდი კაშხლის ფუძეში 

ნატო-ს მოწინავე კვლევების 

ვორკშოპი: სამოქალაქო 

დაცვის გაძლიერება 

კავკასიაში 

გეოსაშიშროებების 

მიტიგაციისათვისა  

8-10 ოქტომბერი, თბილისი 

3 

  

ნოდარ ვარამაშვილი, ბეჟან 

ასანიძე, მამუკა ჯახუტაშვილი 

ბეტონის ჰიდროტექნიკური 

ნაგებობების მდგომარეობის 

შეფასების ულტრაბგერითი 

მეთოდები.  

 

12-14 დეკემბერი, 2019, 

თბილისი 

4 დავით ოდილავაძე, 

ავთანდილ თარხან-მოურავი, 

ნოდარ ვარამაშვილი, ზამირა 

არზიანი 

ეგზოგენური და ენდოგენური 

საფრთხის შემცველი 

პროცესების მიწისძვრით 

შესაძლო ტრიგერირების 

პრევენცირება გეოფიზიკური 

(გეოელექტრული) 

მეთოდების კომპლექსურად 

გამოყენებით გეოტექნიკაში.  

 

12-14 დეკემბერი, 2019, 
თბილისი 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

  

თ. ჭელიძე ჰიდროდინამიკური და 

სეისმური რეაქცია ძლიერ 

შორეულ მიწისძვრებზე 

კავკასიაში 

4-5 აპრილი, პარიზი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

      

სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის 

სექტორი. 

• სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მთ. მეცნ. თანამშრომელი, დოქ. ნინო წერეთელი. 

 

• სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მთ. მეცნ. თანამშრომლები: დოქ. 

ოთარ ვარაზანაშვილი, დოქ. ვახტანგ არაბიძე.  უფრ. მეცნ. თანამშრომლები: დოქ. ლალი 

ქაჯაია, დოქ. სერგო გოგმაჩაძე, დოქ. დავით სვანაძე. მეცნ. თანამშრომლები: დოქ. ირინე 

ხვედელიძე. სპეციალისტები: მანანა კუპრაძე, თათია შარია, ნიკოლოზ მჭედლიშვილი, 

თამარ შუბლაძე, ნაზი ტუღუში. 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

 (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი; დედამიწის და 

მასთან დაკავშირებული 

გარემოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი:  

 

აქსელერომეტრული და 

ველოსიმეტრული ქსელის 

შექმნა,  ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა და 

ექპერიმენტული მასალის 

2014-2024 წწ.  
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1.1 

დამუშავება 

 

არსებული ქსელის 

გაფართოება და დახვეწა 

 
 

 

 

ნ. წერეთელი (ხელმძვანელი) 

თ. შუბლაძე (შემსრულებელი) 

ნ. მჭედლიშვილი (შემსრულებელი) 

თ. ქირია (შემსრულებელი) 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.1 ამ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო წლის განმავლობაში ჩვენს მიერ ათვისებულ იქნა 

ძლიერი მოძრაობის ჩამწერი ხელსაწყო- Obsidian. ამ ხესაწყოს გუდაურის სადგურზე დაყენებამდე 

განხორციელდა მისი ტესტირება  გეოფიზიკის ინსტიტუტის ტერიტორიაზე საველე პირობებთან 

მიახლოებულ პირობებში. ტესტირებამ აჩვენა რომ, ხელსაწყოს ნორმალური მუშაობისთვის 

საქმარისია 160 ვტ მზის პანელი და 55 ა/ს არასტარტერული აკუმულატორი.  ამის შემდეგ 

ხელსაწყო განთავსდა გუდაურში. ამჟამად ეს ხელსაწყო გამართულად მუშაობს და ჩვენ საშუალება 

გვაქვს ვაწარმოოთ სეისმური მონიტორინგი 24 საათის განმავლობაში. მონაცემები შემოდის 

სერვერზე. 

    რაც შეეხება დაინსტალებულ 6 სადგურს, რომელთა ამუშავება წარმოადგენდა სექტორის 

ყოფილი თანამშრომლის ნინო ყვავაძის ამოცანას მისი დოქტორანტურის თემის ფარგლებში, 

სამწუხაროდ ის არ განხორციელდა მიუხედვად ინსტიტუტის მიერ ყველა პირობების შექმნისა. 

ახალგაზრდამ არ მოისურვა საველე სამუშაობეის ჩატარება, ასევ გაირკვა რომ მის მიერ შეძენილი 

აკუმულატორები არის სტარტერული რაც არ არის მიზანშეწონილი ამ ამოცანისთვის. ასევე არ 

გადმოგვეცა სადგურებზე ჩატარებული საძიებო სამუშაოების პირველადი მასალა. ეს 

ექსპედიციები და აკუმულატორები  დაფინანსებული იყოს ინსტიტუის ბიუჯეტიდან. ასევე 

სექტორიში არ აღმოჩნდა საძიებო მასალის დასამუშავებელი პროგრამის გასაღები, რომელიც 

შეძენილი იქნა ნატოს პროექტის ფარგლებში და რომელზედაც პასუხისმგებელი იყო სექტორის 

ყოფილი თანამშრომელი ალექსანდრე გვენცაძე. სექტორმა ნახა დიდი ზარალი, როგორც 

მატერიალურად ასევე სამეცნიერო თვალსაზრისითაც, ვინაიდან  შეფერხდა სამუშაოები ორი 

წლის მანძილზე, რათა ნინო ყვავაძეს ბოლომდე მიეყვანა თავის გრანტი. ამოცანები შესრულდება 

2020 წელს სექტორის სხვა თანამშრომლების მიერ. 
 

 

 

№ 

გარდამავალი  

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

2 

 

 

მიწისძვრის გენერაციის 

ფიზიკური მექანიზმების 

გამოკვლევა.  სეისმური 

2014-2024 წწ. 
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2.1 

წყაროების მოდელების 

დადგენა 

სეისმური კერების ზონების   

მოდელებისა და 

განზოგადოებული 

ტექტონიკური ერთეულების 

დაზუსტება საქართველოს და 

მის გარემომცველ 

ტერიტორიებზე 

 

 

ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძვანელი) 

ნ. წერეთელი (შემსრულებელი) 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.1 სეისმური კერების ზონების (სკზ) მოდელები და მათი პარამეტრები არის ალბათური 

სეისმური საშიშროების ანალიზის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი შემავალი მონაცემები, 

რადგან მათზე ბევრად არის დამოკიდებული სეისმური საშიშროების შეფასების საბოლოო 

შედეგების სანდოობა.  

სკზ-ის პოტენციური ადგილების გამოვლენისას აუცილებელია დაზუსტდეს ბლოკთაშორისი 

გარდამავალი ზონებისა და დანაკვირვები მიწისძვრების სივრცითი ადგილმდებარეობა. ამ 

პრობლემის გადასაჭრელად, საჭიროა მონაცემები საკვლევი რაიონის აქტიური რღვევებისა და 

მიწისძვრების შესახებ. ჩვენ გამოვიყენეთ მხოლოდ ის აქტიური რღვევების სქემების 

კონფიგურაცია საქართველოსთვის, რომელიც გამოქვეყნებული იყო მაღალრეიტინგულ 

რეცენზირებად ჟურნალებში (GEM-ის რეკომენდაციების თანახმად). ესენი იყო: Caputo, 

Gamkrelidze, et al., (2000) და Adamia, et al. (2008). საქართველოს გარემომცველი ვრცელი 

ტერიტორიისთვის, ასევე აიგო აქტიური რღვევებისა და სეისმოტექტონიკური სქემები, რომლებიც  

აღებულ იქნა მონაცემთა მეგა-ბაზიდან, შემუშავებული EMME პროექტის ფარგლებში. 

საკვლევ ტერიტორიაზე სკზ მოდელების მიღება განხორციელდა ჩვენს მიერ განვითარებული 

სკზ-ს გამოყოფის მეთოდით, რომელიც მოიცავს ფორმალურ და თანმიმდევრულ პროცედურებს. 

ამ მეთოდისა და შეგროვებული უახლესი მასალების საფუძველზე, გამოყოფილ იქნა საკვლევი 

ვრცელი ტერიტორიის სკზ-ების ორი მოდელი და განზოგადოებული ტექტონიკური ერთეულების 

(გტე) სქემა.  

მაგრამ, შემდგომ, სეისმური საშიშროების გათვლისას გაჩნდა ამ მოდელებისა და სქემის 

დეტალიზაციის აუცილებლობა. კერძოდ, დიდი კავკასიონისა და მთათაშორისი დეპრესის გტე-

ები დაიყო ორ ნაწილად (დასავლეთ და აღმოსავლეთ კავკასიონად, აგრეთვე რიონისა და მტკვრის 

დეპრესიებად შეასაბამისად), რამაც გამოიწვია ადრე არსებული XIV გტე-ს ნაცვლად  XVI   გტე-ს 

გაჩენა. ასევე მოხდა სკიფის პლატფორმისა და დიდი კავკასიონის ზოგიერთი სკზ-ს დაყოფა 

სეგმენტებად ძირითადად სეისმური აქტივობის სიდისის მიხედვით. თავიდან განხორციელდა ამ 

ახლად მიღებული გტე-ებისა და სკზ-ების პარამეტრიზაცია (b, a და Mmax-ის სიდიდეების 

მიხედვით). 
 

 

№ გარდამავალი  პროექტის დაწყების და პროექტში ჩართული პერსონალი 
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(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

დამთავრების წლები (თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

სათანადო მონაცემთა 

(სეისმური, საინჟინრო-

გეოლოგიური, რისკის 

ელემენტების ინვენტორული 

აღწერები და სხვ.) ბაზების 

შექმნა და ანალიზი 

 

მონაცემები ქ. თბილისის 

ტერიტორიის საინჟინრო-

გეოდინამიკური პირობების  

შესახებ 

 

 

მიწისძვრების და სხვა 

მონაცემების დამუშავება და 

პარამეტრიზაცია  

2014-2024 წწ.  

 

 

 

 

 

 

ვ. არაბიძე (ხელმძღვანელი) 

ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი) 

 

 

 

 

მ. კუპრაძე (ხელმძღვანელი) 

ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი) 

ლ.ქაჯაია (შემსრულებელი)  

ნ. ტუღუში (შემსრულებელი) 

ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.1 ბოლო 20 წლის მანძილზე საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიებზე და მათ შორის ქ. 

თბილისში, კლიმატის გლობალური ცვლილების საერთო ფონზე და სხვა ბუნებრივი თუ 

ანთროპოგენური მიზეზებით მნიშვნელოვნად გააქტიურდა ბუნებრივი საფრთხეები. ამის 

ნათელი დადასტურებაა ქ. თბილისში 2002 წლის მიწისძვრით, 2012 წელს კრწანისის ხევში და 2015 

წელს მდ. ვერეს აუზში განვითარებული კატასტროფული ბუნებრივი სტიქიების შემდეგ 

შექმნილი უკიდურესად მძიმე გეოდინამიკური მდგომარეობა და გეოეკოლოგიური 

გართულებები.  

მონაცემთა ბაზა მოიცავს: ისტორიული მონაცემებს; საველე გეოლოგიური კვლევების 

შედეგებს; საველე პირობებში იდენტიფიცირებულ ყველა სახის გეოლოგიურ პროცესებს (მეწყერი, 

ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა) და  საფრთხეების მონაცემთა ბაზას; გეოლოგიური 

საფრთხეების კატალოგის კადასტრის შედგენას; გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების რუკას, 

სადაც ასახულია ყველა სახის გეოლოგიური პროცესი; უბნები, სადაც აუცილებელია დამცავი 

ღონისძიებების განხორციელება; ცალკეულ სამშენებლო ტერიტორიების სეისმურობის 
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დაზუსტებას ლოკალური საინჟინრო-გეოლოგიური და საინჟინრო-სეისმოლოგიური 

(მიკროდარაიონებითი) პარამეტრების გათვალისწინებით; სხვადასხვა თემატურ რუკებს 

(გეოლოგია, ფერდობების ექსპოზიცია, ფერდობების დახრილობა, როგორც რელიეფის 

ენერგეტიკული პოტენციალის დადგენის საფუძველი და სხვა). 

წლის განმავლობაში ქვეყნის მრავალ სამშენებლო ობიექტზე ჩატარდა საინჟინრო-

გეოლოგიური კვლევები და კვლევის ექსპერტიზები, რომელთა მონაცემები ინახება სექტორის 

არქივში.  

 

3.2. საანგარიშო წელში HYPO-71 პროგრამით გადამუშავდა 1956-2000 წლების 52 მიწისძვრა  

მაგნიტუდის MS=3.3÷5.3 დიაპაზონში. რის შედეგადაც დაზუსტდა ამ მიწისძვრების ეპიცენტრის 

კოორდინატები და სიღრმეები. თითოეული მიწისძვრის პარამეტრების დამუშავება მოხდა 4 

სხვადასხვა საწყისი სიღრმისთვის და ანალიზის შემდეგ შეირჩა საუკეთესო ვარიანტები. ამის 

შემდგომ არსებულ ყველა კატალოგში მოხდა ძველი პარამეტრების შეცვლა ახლით. 

კერის მექანიზმების განსაზღვრისთვის შეირჩა 45 მიწისძვრა, რომელთათვისაც შესაძლებელი 

იყო პირველი შემოსვლების ნიშნების აღება რვა და მეტი სადგურის ჩანაწერზე. მიღებული მასალა 

დამუშვდა მექანიზმების გათვლის პროგრამით.    

გარდა ამისა არსებული სეისმური კატალოგი შეივსო მიმდინარე 2019 წლის მიწისძვრების 

მასალებით, მოპოვებული ნაციონალური და საერთაშორისო მონაცემებიდან (30-მდე მოვლენა 

მაგნიტუდით Ml≥3). 

 აგრეთვე, ენგურის წყალსაცავის მიმდებარედ გრუნტის მოძრაობისა და  სხვა მახასიათებლების 

(გარემოს წნევა, ტემპერატურა, შიგა ტემპერატურის ცვლილება დროში და სხვა) მონაცემების 

მისაღებად 2017 წელში დამონტაჟდა ორი ექსტენზომეტრი ზუგდიდი მესტიის მაგისტრალურ 

გზაზე წყალსაცავთან ახლოს.  2019 წელშიც გრძელდებოდა ექსტენზომეტრებიდან მონაცემების 

მიღება (თვეში სამჯერ) და დაგროვება, რის შემდეგაც განხორციელდა მათი გაფილტვრა და 

მიღებული მონაცემების დამუშავება, ანუ მოხდა გრუნტის გადაადგილების, გარემოს წნევისა და 

ტემპერატურის, აგრეთვე შიგა ტემპერატურის ჩანაწერების გამოცალკევება და დროში მათი 

ცვლილების გრაფიკის აგება. 

 

№ 

გარდამავალი  

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 
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4 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

გრუნტის მოძრაობის 

პროგნოზული განტოლებების 

აგება (მაკროსეისმური 

იტენსივობისა და 

აჩქარებისთვის ან 

სიჩქარისთვის)  

 

მიღებული ძლიერი 

მოძრაობების 

მონაცემებისთვის 

გლობალური და რეგიონული  

GMPE განტოლებების შერჩევა 

 

მაკროსეისმური 

ინტენსივობის (MSK) 

დაცხრომისა და მაგნიტუდა-

ინტენსივობის ახალი 

თანაფარდობების მიღება 

საქართველოსთვის 

2014-2024 წწ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) 

 

 

 

 

ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) 

ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი) 

ლ. ქაჯაია (შემსრულებელი) 

თ. შარია (შემსრულებელი) 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.1 ყოველწიურად ქვეყნდება ახალი გლობალური და რეგიონული გრუნტის მოძრაობის 

განტოლებები (გმგ), რომელიც ეფუძნება ახალ მონაცემებს. ეს თავის მხრივ მუდმივად ითხოვს 

ჩვენი რეგიონისათვის, სადაც მონაცემები მწირია, ახალი გმგ-ის კვლევასა და შერჩევას, სეისმური 

საშიშროების გათვლებისთვის. უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე გამოქვეყნდა დაახლებით 20-მდე 

ახალი გრუნტის მოძრაობის მოდელები, როგორიცაა Zolfaghari and Darzi (2019b), Sung and Lee 

(2019), Stafford (2019), Li et al. (2019) და ა.შ. ჩვენს მიერ პირველ რიგში შერჩეული იქნა მსგავსი 

ტექტონიკური არეებისთვის გამოქვეყნებული გრუნტის მოძრაობის განტოლებები, როგორც 

ახალი მოდელებიდან ასევე იმ მოდელებიდან რომელთა განახლება არ მომხდარა ბოლო 

პერიოდში. შევისწავლეთ პიკური აჩქარებებისა და სპეტრალური აჩქარებების განაწილება 

სხვადასხვა მანძილების მიხედვით ფიქსირებული მაგნიტუდისათვის, ასევე შევისწავლეთ პიკური 

აჩაქრებებისა და სპექტრალური აჩქარებების განაწილება ფიქსირებული მანძილის მიხედვით 

სხვადასხვა მაგნიტუდისათვის. შევისწავლეთ თითოეული განტოლების ეპისტემიკური 

ცთომილებები და ავარჩიეთ ისეთი განტოლებები, რომელთა ცვლილება მანძილების, და 

მაგნიტუდების მიხედვით ერთგვაროვანია. შერჩეული მოდელებიდან, როგროც ამას 

ითვალისწინებს საერთაშორისო სტანდარტები ერთი მოდელი არის რეგიონული, ერთი 

პანევროპული და ორი გლობალური. შერჩეული იქნა ოთხი მოდელი ქერქისთვის. KothaEtAl2016 

(0.15); CauzziEtAl2014 (0.35); ChiouYoungs2014 (0.35); AkkarEtAl2014b (0.15) სამი მოდელი ღრმა 
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სეიმურობისთვის ჩრდილო კავკასიისთვის, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

საქართველოს სეისმურ საშიშროებაზე Lin and Lee 2008    (0.30); AbrahamsonEtAl2016 (0.40); 

MontalvaEtAl2016 (0.30)  და ორი ვულკანური მოდელი ჯავახეთის ზეგნისათვის FaccioliEtAl2010 

(0.50); Bradley2013Volc (0.50). ფრჩხილებში მითითებულია მათი წონები, რომელიც მიენიჭა 

სეისმური საშიშრეობის გათვლისას. აღსანიშნავია, რომ ახალი მოდელები რომლებიც გამოქვეყნდა 

ბოლოს სამი წლის მანძილზე არ მუშაობს კარგად ჩვენ რეალობაში.  

 

4.2 ბოლო პერიოდში სულ უფრო დიდ მნიშვნელობა ენიჭება მაკროსეიმური მონაცემების 

დამუშავებასა და პროგნოზული განტოლებების გამოყვანას მაკროესიემური ინტენსივობის 

მიხედვით. სექტორში შექმნილია მაკროსეიმური მონაცენების უნიკალური ბაზა 111 

მიწისძვრისთვის. აქედან 44 ისტორიული მიწისძვრაა (ძვ.წ.აღ.1250-1900 წწ. პერიოდისათვის). 

დანარჩენი კი ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრებია (1900 წ.-დან დღემდე). აქედან 25 

მიწისძვრა მიეკუთვნება ადრეულ ინსტრუმენტულ პერიოდს (1900-1955 წწ.), ხოლო 42 მიწისძვრა 

გვიან ინსტრუმენტულ პერიოდის (1956 წ.-დან დღემდე). მიმდინარეობდა ინსტრუმენტული 

მიწისძვრების მონაცემების დამუშავება, როგორც ინდივიდუალური მიწისძვრებისთვის ასევე 

მთელი მონაცემთა ბაზისითვის. მაკროსეისმური ინტენსივობის პროგნოზული განტოლებები 

მიღებული იქნა ეპიცენტრული მანძილებისთვის, ჰიპოცენტრული მანძილებისთვის და ჯოინერ - 

ბურის მანძილებისთვის, ასევე შესწავლილი იქნა დამოკიდებულება ინტენსივიბასა და 

მიწისძვრის სიღრმეს შორის. ეს დამოკიდებულებები შესწავლილი იქნა ცალცალკე ძლიერი, 

საშუალო და სუსტი მიწისძვრებისთვის. დამოკიდებულება შესწავლილი იქნა როგორც წრფივი 

რეგრესიებით ასევე მრავალსაფეხურიანი რეგრესიებით. მრავალსაფეხურიანი რეგერსიებით 

გათვალისწინებული იქნა ასევე გრუნტის თვისებები, რომელიც შეფასდა ნაციონალურ დონეზე  

200 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიის რუკის საშუალებით. კერძოდ აგებული იქნა ციფრული 

სიმაღლის მოდელი და გადაყვანილი იქნა დახრის ციფრულ მოდელში. განისაზღრა 

დამოკიდებულება დახრასა და გრუნტის თვისებებს შორის რეგიონისათვის მიღებული 

დამოკიდებულებიდან. მაკროსეისმური ინტენსივობის პროგნოზული განტოლებები შესწავლილი 

იქნა, როგორც ზედაპირული ტალღის მაგნიტუდის (Ms), ასევე მომენტის მაგნიტუდის (Mw) 

მიხედვით. 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელ

ებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიე

რომიმართულებისმითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

5 

 

 

 

 

სეისმურობის დაზუსტება 

(მიკროზონირება) საინჟინრო-

სეისმოლოგიური მეთოდებით 

(გრუნტის თვისებების შესწავლა) 

2014-2024 წწ. 
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5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3  

 

გრუნტის თვისებების შესწავლა 

(სეისმოძიების მეთოდებით, 

სეისმური ხმაურის 

გამოკვლევით)   

 

სეისმურობის დაზუსტება 

(მიკროზონირება) არსებული 

მეთოდებით საქართველოში   

 

სეისმური მიკროზონირების 

თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვა  

 

ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) 

ნ. მჭედლიშვილი (შემსრულებელი) 

 

 

 

ვ. არაბიძე (ხელმძღვანელი) 

ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი) 

 

 

 

ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.1 გრუნტის თვისებების შესწავლა, სეისმოძიების მეთოდებით, კერძოდ აკუსტიკური დაზვერვით 

და სეისმური ხმაურის გამოკვლევით განხორციელდა საქართველოს ტერიტორიის მთელ რიგ 

რაიონებში. კერძოდ შესწავლილი იქნა 8 ადგილი  ენგურჰესის ირგვლივ 10 კმ რადიუსში. 

კვლევები განხორციელდა ქ. თბილისში შემდეგ მისამართებზე განლაგებულ  ობიექტებზე:  ლუკა 

ასათიანის ქუჩა #10; დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ, მდ. მტკვრის 

სანაპირო ზოლი („დიღომჰესი“); შოთა ნადარეიშვილის ქუჩის მიმდებარედ, ბერი გაბრიელ 

სალოსის გამზირზე, კომპანია „დირსი“-ს სამშენებლო ტერიტორია; ვ. გოძიაშვილის ქუჩა #22. 

    კვლევებში გამოყენებულ იქნა თანამედროვე აპარატურა: Tromino 3G (მაღალი მგრძნობიარობის 

მქონე ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება სეისმური ხმაურის შესაფასებლად), აგრეთვე 24 

არხიანი ხელსაწყო Seistronix RAS-24 (Exploration Seismograph), რომლის მეშვეობით დგინდება 

გრძივი და განივი სეისმური ტალღების სიჩქარეები. 

5.2 მიკროდარაიონების შესწავლისას ერთერთ უმნიშვნელოვანეს ტიპს წარმოადგენს E ტიპის 

გრუნტები, რომლებისათვისაც თეორიული ანალიზის შედეგად ვღებულობთ გრუნტის 

გაძლიერების S პარამეტრის მაღალ მნიშვნელობებს ცალკეულ შემთხვევებში. 

სეისმურობის დაზუსტება (მიკროდარაიონება) საინჟინრო-გეოლოგიური, საინჟინრო-

სეისმოლოგიური, ინსტრუმენტალური და  თეორიული (სასრულელემენტოვანი) მეთოდებით 

განხორციელდა საქართველოს შემდეგ ობიექტებზე: 

- ქალაქ თბილისი, ლუკა ასათიანის ქუჩა #10; 

- ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობისმიმდებარედ, 

მდ. მტკვრის სანაპირო ზოლი („დიღომჰესი“); 

- ქობულეთი მუნიციპალიტეტი, დ. ციხისძირი; 

- ქ. თბილისი, შოთა ნადარეიშვილის ქუჩის მიმდებარედ, ბერი გაბრიელ სალოსის 

გამზირზე, კომპანია „დირსი“-ს სამშენებლო ტერიტორია; 

http://www.seistronix.com/ras_g.htm
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- ქ.თბილისში, ვ.გოძიაშვილის ქუჩა #22; 

- დუშეთის რაიონი, სოფ.კაიშაურები ,,მთა ვერცხლა“-ს მიმდებარედ. 

       

5.3.  ა.წ. მარტის თვეში ჩნრ-ის გეოლოგიის ინსტიტუტში (იტალია) მოხდა მიკროდარაიონების 

თანამედროვე მეთოდების შესწავლა. კერძოდ პროგრამა "ინსპექტორი"-ის საშუალებით ხდება 

საერთაშორისო მონაცემთა ბაზიდან აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა ალბათური სეისმური 

საშიშროების გათვლების შედაგად მიღებული ერთიანი სპექტრის მიმართ. შემდეგ პროგრამა 

"სტარატას" გამოყენებით ხდება  შერჩეული აქსელეროგრამების გადაყვანა ფუძეგრუნტიდან 

სასურველ ფენამდე, როგორც წრფივი ისე არაწრფივი მეთოდებით ფენის თვისებების 

გათვალისწინებით, რომელსაც იძლევა ლოკალური გეოლოგია. სასურველ ფენამდე მიყვანილი 

აქსელეროგრამებიდან გამოითვლება V/H სპექტრი, რომელიც უნდა დაემთხვეს ამავე ადგილზე 

წინასწარ განსაზღვრულ V/H სპექტრს სეიმური ხმაურის მეშვეობით, რაც მიგვითითებს 

აქსელეროგრამების პაკეტის შერჩევის ვალიდურობაზე. ამის შემდეგ ხდება გასაშუალოებული 

აქსელეროგრამის მიღება რომელიც გვაძლევს გაძლიერების კოეფიცინეტს. მსგავსი მიდგომები 

პირველად ინერგება საქართველოში. 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამეც

ნიერომიმართულებისმითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

6 

 

 

 

 

 

 

6.1 

საქართველოს ტერიტორიის 

სეისმური ისტორიის 

გამოკვლევა, მიწისძვრების 

ეფექტების დადგენა და 

ინჟინრული ანალიზი  

 

ქ. ზუგდიდის სეისმური 

ისტორიის  გამოკვლევა  
 

2014-2024 წწ. 
 

 

 

 

 

 

 

 ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი) 

ვ. არაბიძე (შემსრულებელი) 

ნ. წერეთელი (შემსრულებელი) 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6.1 განხორციელდა ქ. ზუგდიდის სეისმური ისტორიის კვლევა. ზუგდიდი ძველი საქართველოს 

მნიშვნელოვან ქალაქს წარმოადგენდა. ქართულ წერილობით წყაროებში, ზუგდიდს პირველად   

მთხრობელი ბერი ეგნატაშვილი 1572 წელს გურიელსა და დადიანს შორის გამართულ 

ბრძოლასთან დაკავშირებით მოიხსენიებს. დღეს ქალაქი ზუგდიდი სამეგრელო-ზემო სვანეთის 
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მხარისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია.  

    სეისმოლოგიური კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ადგილობრივ ძლიერ და რეგიონულ 

უძლიერეს მიწისძვრებს აქვთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ქ. ზუგდიდის სეისმურობაზე. 

მათ შორის, ისტორიული დროის განმავლობაში ყველაზე მაღალი სეისმურობა (7-8 MSK 

ინტენსივობის) ქ. ზუგდიდში შექმნა მის სიახლოვეში მომხდარმა ცაიშის ისტორიულმა 

მიწისძვრამ (1614 წ.). მიუხედავათ იმისა, რომ ამ დამანგრეველი მიწისძვრის მემატიანეთა 

აღწერებში პირდაპირ არ არის ნახსენები ქ. ზუგდიდი, მათ მოყვანილი აქვთ, რომ სამეგრელოში 

ცაიშის ტაძრის ანსამბლი (=9 კმ ზუგდიდიდან) საფუძვლამდე დაინგრა (უშუალოდ ტაძარი, 

გალავანი და ყველა დამხმარე ნაგებობა) და განადგურდა საეკლესიო ინვენტარი (ეფექტი: ≥8 MSK 

ბალი). წარმოუდგენელი ძალის მიწისძვრამ, რომელიც როგორც სჩანს ცაიშთან მოხდა და 

გრძელდებოდა თითქმის მთელი წელი, დაანგრია არამარტო ცაიშის ანსამბლი, არამედ ახლოს 

მყოფი სოფლები, ეკლესიები  და ციხეები (ამას მოწმობს წარწერა ტაძრის ხატზე). იმ პერიოდში 

ცაიშის სიახლოვეში ზუგდიდის გარდა ბევრი დასახლებული პუნქტი და ცნობილი ისტორიულ-

ხუროთმოძღვრული ძეგლი არსებობდა. მაგალითად: სოფ. კორცხელის ღვთისმშობლის ეკლესია 

(=18 კმ ცაიშამდე, სავარაუდო ეფექტი ამ მიწისძვრის შედეგად 6-7 MSK ბალი); სოფ. კოკის 

ეკლესია  (=10კმ ცაიშამდე, 7-8 MSK ბალი); სოფ. ჭკადუაშის ტაძარი (=24 კმ ცაიშამდე, 6 MSK 

ბალი); ხეცერის ეკლესია (=6 კმ ცაიშამდე, 7-8 MSK ბალი); ჭაქვინჯის ციხე (=15 კმ ცაიშამდე, 7 

MSK ბალი) და სხვა.  

    ძლიერი შერყევები ≥5 MSK ბალი ისტორიული პერიოდის განმავლობაში ქ. ზუგდიდის 

განლაგების ტერიტორიაზე არაერთხელ მომხდარა. მაგალითად, ძვ. წ. აღ. 1250 წლის კვირას 

უძლიერესი მიწისთვრისაგან (Iზგ.ტერ.=7 MSK ბალი), მეოცე საუკუნის მიწისძვრებისაგან: 1930 წლის 

სამეგრელო-სვანეთის (Iზგ.ტერ.=5 MSK ბალი), 1941 წლის მენჯის (Iზგ.ტერ.=5 MSK ბალი), 1948 წლის 

დასავლეთ საქართველოს (Iზგ.ტერ.=5 MSK ბალი), 1957 წლის გეგეჭკორის (Iზგ.ტერ.=5.5 MSK ბალი), 

აგრეთვე ოცდამეერთე საუკუნის 2012 წლის შავი ზღვის (I ზგ.ტერ.=5.5 MSK ბალი) და სხვა. 

     შედგენილ იქნა ქ. ზუგდიდის დანაკვირვები ≥4 ბალი ინტენსივობის (MSK სკალა) შერყევების 

წარმომშობი ადგილობრივი და რეგიონული მიწისძვრების ქრონოლოგია, მათი ეფექტების 

აღწერები და ასეთი შერყევების განმეორებადობა. ამან საშუალება მოგვცა აგვეგო ქ. ზუგდიდის  

დანაკვირვები სეისმური შერყევების განმეორებადობის საიმედო გრაფიკი, რომელიც თავის მხრივ 

წარმოადგენს მაკონტროლებელ ფაქტორს ქ. ზუგდიდის ალბათური სეიმური საშიშროების 

პროგნოზული შეფასებებისათვის. 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამეც

ნიერომიმართულებისმითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AD%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1_(%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1)_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98_(%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98)&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90_(%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98)&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/1930
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/1941
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%98
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7 

 

 

 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

სეისმური საშიშროების 

შეფასება.  სეიმური აქტივობის 

ზრდის ელექტრომაგნიტური 

ინდიკატორების შესწავლა 

საქართველოს ტერიტორიის 

სეისმური საშიშროების 

ზონირების ახალი რუკების 

გათვლის შედეგები  

 

 

 

საქართველოში  განლაგებული 

სხვადასხვა ობიექტების 

ტერიტორიების სეისმური 

საშიშროების შეფასება  

2014-2024 წწ. 
 

 

 

 

 

ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) 

ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი) 

ლ. ქაჯაია (შემსრულებელი) 

თ. შარია (შემსრულებელი) 

დ. სვანაძე (შემსრულებელი) 

ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი) 

 

ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) 

ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი) 

მ. კუპრაძე (შემსრულებელი) 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

7.1 განხორციელდა ალბათური სეისმური საშიშროების რუკების ხელმეორედ გადათვლა 

ნაციონალურ დონეზე, რისთვისაც გადაიდგა შემდეგ ნაბიჯები: 

1) მოხდა მიწისძვრების კატალოგის უნიფიცირება Mw მაგნიტუდის მიხედვით ახალი 

კორელაციური დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. 2) მოხდა კატალოგის სტატისტიკური 

ანალიზი. კერძოდ, მოხდა კატალოგების გაწმენდა აფტერშოკების, ფორშოკებისა და გუნდებისაგან 

ხვადსხვა მეთოდებით - Gardner and Knopoff (1974), Grunthal, 1985, by Raesenberg (1985), 

Uhrhammer(1986). ჩატარდა  მიღებული გაწმნედილი კატალოგების ტესტირება პუასონისებურ 

განაწილებაზე Luen and Stark (2012)-ის შემოთავაზებული მეთოდით. მოხდა კატალოგების 

დროით - სივრცული ანალიზი და წარმოადგენელი მიწისძვრების დადგენა, როგორც მთელი 

ტერიტორიისათვის, ასევე მისი ცალკეული ზონებისთვის Stepp method (1971)-ის მეთოდით. 

თითოეული ზონა დახასიათდა გუტენბერგ-რიხტერის პარამეტრებით Weichert (1980)-ის 

მეთოდით. სეისმური საშიროება გაითვალა, როგორც სეისმური არეების ზონებით ასევე აქტიური 

სტრუქტირებითა და სეისმურობით. სეიმური აქტივობა აქტიური სტრუქტურებისათვის 

გაითვალა Anderson and Luco (1983)-ის მეორე მოდელით. სეისმური საშიშროება ფონური 

სეისმურობის მიხედვით გაითვალა Frankel (1995)-ის მეთოდით. თითოეულ მათგანს  მიენიჭა 

წონები ლოგიკური ხის სქემაში. სეისმური არეების ზონები წარმოდგენილია სამი ტიპის 

ფენისთვის: სეიმოგენური, ვულკანური და ღრმა სეისმურობის მქონე ფენებისთვის.   საბოლოოდ 

ალბათური სეიმური საშიშროება გაითვალა პიკური და სპექტრალური აჩქარებებისთვის 72, 95, 

475, 975,2475, 4975 და 9975 განმეორებადობის პერიოდისათვის, რომელიც შეესაბამება  50, 40, 10, 5, 

2, 1 and 0.5% გადაჭარბების ალბათობას 50 წლიანი მოლოდინის დროისათვის. ალბათური 

სეისმური საშიშროებები გათვლილი იქნა 5th, 16th,15th, 50th (საშუალო), 85th, 95th 

პროცენტილისა და  ორი ჰორიზონტალური კომპონენტის საშუალო გეომეტრიული 

მნიშვნელობისათვის მთელი საქართველოს ტერიტორიისათვის 10 კმ-იანი ბიჯით. მიღებული 

შედეგები განსხვავდება ალბათური სეისმური საშიშროების რუკისგან, როელიც განსაზღვრული 

იყო რეგიონულ დონეზე EMME პროექტში, თუმც ეს განსხვავება არ აღემატება პროგნოზული 

განტოლებების ეპისტემიკურ ცთომილებას. გამოყენებული იქნა OQ პროგრამა. OQ-ის 

უპირატესობა ის არის, რომ იყენებს მრავალსაფეხურიან ლოგიკური ხის სქემას, რომელიც 

სხვადასხვა წონით ითვალისწინებს  სხვადასხვა სეისმურ წყაროებს, სეისმური წყაროების 

სხვადასხვა სეისმურ პარამეტრებს. 

 

7.2 საანგარიშო წლის განმავლობაში განხორციელდა საქართველოში დაპროექტებული ექვსი 

სხვადასხვა ტიპის ობიექტის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების  შეფასება. კერძოდ, ქ. 

თბილისში ჩატარდა ოთხი ობიექტის მშენებლობის მოედნების დეტალური სეისმური შესწავლა. 

ეს ობიექტებია: მდ. მტკვარზე დიღომჰესის მშენებლობის ტერიტორია; ქ. თბილისში 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის (9 შენობა) მშენებლობის ტერიტორია, 

ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირსა და მდინარე მტკვარს შორის არსებულ ფართობზე;  
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მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ტერიტორია, მიხეილ ასათიანის 

ქუჩაზე; სამი უბნისაგან შემდგარი ტერიტორია ვარაზისხევის ზედაწელში, ნინო ჟვანიას ქუჩის 

ბოლოს მიმდებარედ. გარდა ამისა, სეისმური საშიშროების  შეფასება მოხდა ახალქალაქისა და 

კორხის ჰესების მშენებლობის ტერიტორიებისთვის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. 

ბუკნარში დაპროექტებული სამშენებლო კომპლექსის ტერიტორიისთვის. 

     ამ სამუშაოებში განხორციელდა ობიექტების გარემომცველ საკვლევ რაიონებში, განვლილი 

ისტორიული დროის განმავლობაში, დანაკვირვები სეისმურობის შესწავლა და ანალიზი. 

დადგინდა ახლობელი და რეგიონული ძლიერი მიწისძვრების გავლენა მოცემული ობიექტების 

ტერიტორიებზე. აღწერილ იქნა საკვლევი რაიონების სეისმურად აქტიური რღვევები, შესწავლილ 

იქნა სეისმოტექტონიკური კანონზომიერებები, გამოიყო სეისმური კერების ზონები და მოხდა 

მათი პარამეტრიზაცია. ობიექტების მოედნების სეისმური საშიშროების შეფასება ჩატარდა 

ალბათური და დეტერმინისტული მიდგომებით, მაკროსეისმური ინტენსივობის, გრუნტის 

პიკური და სპეატრალური აჩქარებების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური  

კომპონენტებისთვის, ობიექტების მოედნების ამგები გრუნტებისა და კლდისთვის.  

განხორციელდა სეისმური საშიშროების მაგნიტუდა-მანძილის ტიპის დეაგრეგაცია. მოცემული 

ობიექტებისთვის მოხდა აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევადა. გაიცა სათანადო 

რეკომენდაციები სეისმური საშიშროების  დონეების შერჩევისთვის. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

8 

 

 

 

 

 

8.1 

ნაგებობათა და სასიცოცხლო 

ინფრასტრუქტურის 

დაზიანებისა და 

მოწყვლადობის განსაზღვრა 

 

ევროკოდი 0-ის შესაბამისი 

მესამე დონის დოკუმენტების 

მომზადება 

საქართველოსთვის 

2014-2024 წწ. 
 

 

 

 

 

 

ვ. არაბიძე (ხელმძღვანელი) 

ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი) 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

8.1 ევროპული სტანდარტები „ევროკოდები“ წარმოადგენს სამშენებლო პროექტირებისა და 

მშენებლობის თანამედროვე ნორმებს (სახელმძღვანელოს), რომელთა დანერგვა საქართველოს 

სამშენებლო სივრცეში ამ სფეროს უმნიშვნელოვანესი რეფორმების საგანია. ევროპული 

სტანდარტები მოიცავს დანერგვის სამ დონეს, ესენია: გარე ყდის მეთოდი (მხოლოდ 

სახელწოდების თარგმნა ეროვნულ დონეზე), დოკუმენტის ტექსტის სრული თარგმანი და მესამე 

დონე - დოკუმენტისათვის ეროვნული დანართის შექმნა (ეროვნული პარამეტრების დამუშავება). 

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტთან არსებული 

სამშენებელო კომიტეტის მიერ (ჩვენი მონაწილეობით) დღეისათვის მომზადებულია ევროკოდი 

0-ის „კონსტრუქციული დაპროექტების საფუძვლები“ მესამე დონის დოკუმენტი, რომელიც უნდა 

გადაეცეს შესაბამის სამსახურებს საქართველოს სტანდარტად აღიარებისათვის. 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

9 

 

 

 

 

9.1 

 

 

 

 

9.2 

კატასტროფების რისკებისა და 

ეკონომიკური ზარალების 

შეფასება 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის  

ბუნებრივი კატასტროფების 

მულტი-რისკის წინასწარი 

შეფასება 

 

ეკონომიკური ზარალის 

განსაზღვრისას  შენობების  

დაზიანებისა და 

მოწყვლადობის შეფასების 

მეთოდური ასპექტების 

დამუშავება ? 

2014-2024 წწ. 
 

 

 

 

 

ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი) 

ნ. წერეთელი (შემსრულებელი) 

 

 

 

ვ. არაბიძე (ხელმძღვანელი) 

ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

9.1 აბაშის მუნიციპალიტეტი ნაციონალურ დონეზე ხასიათდება ბუნებრივი კატასტროფების (ბკ) 
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მულტი-რისკის შედარებით დაბალი ინდექსით. საქართველოსთვის განხილული 12 ბკ-დან   

მუნიციპალიტეტი ყველაზე უფრო ზარალდება სამი ტიპის ბკ-დან, ესენია: წყალმოვარდნები, 

სეტყვები და გრიგალური ქარები. ჩვენ შევისწავლეთ მათი განაწილება მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის შიგნით. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის დონიდან 20-50 მ სიმაღლის ვაკე-დაბლობია. 

აგებულია მეოთხეული ნალექებით (რიყნარით, ქვიშებით, თიხებით). დახრილია ჩრდილო-

აღმოსავლეთიდან სამხრეთ-დასავლეთისკენ.  

ჰიდროგრაფიული ქსელით მუნიციპალიტეტი მდიდარია. აქ უმეტესად მოცემულია 

მდინარეთა ქვემო დინებები. მდინარეებიდან აღსანიშნავია: რიონი, ცხენისწყალი, აბაშა. აბაშის 

სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში „სირიაჩქონის“ ჭაობია, სადაც გაყვანილია წყალსაწრეტი არხები. 

მდინარეთა საზრდოობა შერეული ხასიათისაა. წყალდიდობა ახასიათებთ გაზაფხულზე, 

წყალმცირობა ზამთარში. 

    მუნიციპალიტეტში 41 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქია და 40 სოფელი, რომლებიც  ვაკეზეა 

განლაგებული. აქ შედარებით მოსახლეობის სიმჭიდროვე საშუალოზე მაღალია და არსებობს 

ბუნებრივი საშიშროების ქვეშ მყოფი ინფრასტრუქტურა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის მთავარი მაგისტრალი. 

 ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემების საფუძველზე, გამოყოფილ სამი სახის ბკ-თვის, აბაშის 

მუნიციპალიტეტისთვის შეიქმნა ბკ-ის უნიფიცირებულ პარამეტრთა ელექტრონული ბაზა; აიგო 

მოსახლეობის სიმჭიდროვისა და ინფრასტრუქტურის GIS რუკები; მოხდა ბკ-ის ინტენსივობებისა 

და სივრცულ-დროითი კანონზომიერებების დაზუსტება; მუნიციპალიტეტის განაშენიანებისა და 

ინფრასტრუქტურის მოწყვლადობის მიახლოებითი შეფასება; აბაშის მუნიციპალიტეტის შიგნით, 

ბკ-ის მულტი-რისკისა და მასში სამი თითოეული სახის რისკის წვლილის შეფასება. შედეგებმა 

გვიჩვენეს, რომ მულტი-რისკი თითქმის თანაბრად არის განაწილებული მუნიციპალიტეტის 

მთელ ტერიტორიაზე, ხოლო ზარალში ყველაზე მეტი წვლილი (18%) შეაქვს წყალმოვარდნას,   

გრიგალურ ქარს (18%) და სეტყვას (13%) დანარჩენი 8 ბკ-ის წვლილი ცალკ ცალკე ბევრად 

ნაკლებია. 

 

9.2 დამანგრეველი მიწისძვრების დროს ეკონომიკური დანაკარგებისა და ადამიანთა მსცვერპლის 

ძირითად მიზეზს წარმოადგენს ცუდად დაპროექტებული ან ადგილობრივი სეისმური 

მახასიათებლების გაუთვალისწინებლად აგებული შენობა-ნაგებობები. ამდენად აუცილებელია, 

რომ ზემოთ აღნიშნული არასასურველი შედეგების თავიდან აცილების მიზნით საფუძვლიანად 

იქნას შესწავლილი  დასახლებული პუნქტის ძირითადი სეისმოლოგიური, საინჟინრო-

სეისმოლოგიური მახასიათებლები და არსებული შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული 

თავისებურებები, რომლებიც განსაზღვრავს მიწისძვრის დროს შენობა-ნაგებობების 

საიმედოობაობას. იმისათვის, რომ დავადგინოთ მიწისძვრაზე შენობის რეაქციის მაჩვენებელი, 

კერძოდ კი დაზიანების ხარისხი, საჭიროა ვიცოდეთ შენობის კონსტრუქციული ელემენტების 

ტექნიკური მდგომარეობა ცვეთის მაჩვენებლების გათვალისწინებით (შენობების პასპორტიზაცია), 

ანალიზური დამოკიდებულება ცვეთასა და დაზიანების ხარისხს შორის  შემდეგი სახით 
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შეიძლება იქნას წარმოდგენილი:    MX(t)=MX(P* )(2-e-kt), სადაც k - ცვეთის კოეფიციენტა, t - 

ექსპლუატაციის პერიოდი, MX(t) და MX(P*) - შენობის დაზიანების საშუალო მნიშვნელობები 

შესაბამისად t და t=0 მომენტებისთვის. სამწუხაროდ სეისმური რისკის შეფასების არცერთი 

თანამედროვე პროგრამა მიწისძვრის შედეგად შენობების დაზიანებისა და მოწყვლადობის 

შეფასებისას ამ პარამეტრების და უკვე არსებული დაზიანებების გათვალისწინებას არ 

ახორციელებს. ისინი ხელმძღვანელობენ მხოლოდ შენობა-ნაგებობების ტიპებით (კლასებით). 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

 (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 საბუნებისმეტყველო 

1.5  - დედამიწის და მათთან 

დაკავშირებული გარემოს 

შემსწავლელი მეცნიერებანი, 

გეომეცნიერებანი, 

მრავალდარგობრივი 

დისციპლინები. 

 

სეისმური საშიშრების შეფასება 

სქართველოსთვის და სეისმური 

რისკის ქალაქ მცხეთისთვის 

თანამედროვე მიდგომებით.  

216758   

2016-2019 ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) 

ო. ვარაზანაშვილი (კოორდინატორი) 

ვ. არაბიძე (ძირთადი მონაწილე) 

დ. სვანაძე (ძირთადი მონაწილე) 

ნ. დიხამინჯია (ძირთადი მონაწილე) 

ზ. გოგოლაზე (ძირთადი მონაწილე) 

ი. ხვედელიძე (დამატებიტი პერსონალი) 

მ. კუპრაძე (დამატებითი პერსონალი) 

მ. მოსკატელი (მოწვეული ექსპერტი) 

  

დასრულებული (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

სეიმური რისკის შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია სეისმური საშიშროების დადგენა, რისკის 

ელემენტის განსაზღვრა და რისკის ელემენტის მოწყვლადობის დადგენა. პროექტის ფარგლებში 

დასრულდა ალბათური სეისმური საშიშროების რუკების გათვლა გრუნტის მოძრაობის პიკური 

აჩქარებებისა და სპექტრალური აჩქარებების მიხედვით 2%, 5% და 10 % გადაჭარბების 

ალბათობით 50 წლიანი მოლოდინის დროისათვის თანამედროვე პროგრამით OQ. მოხდა 

მიღებული შედეგების შედარება სეისმური საშიშროების შედეგებთან, რომელიც გაითვალა 
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EZFRISK პროგრანმით.  ნახაზზე წარმოდგენილია საბოლოო სახე გამოყენებული ლოგიკური ხის 

სქემის. 

 
ჩატარებული გეოფიზიკური სამუშაოების შედეგად მოხდა საკვლევი ტერიტორიის დაყოფა 

გრუნტის თვისებების მიხედვით დომინანტური სიხშირისა და Vs30-ის საშუალებით. გრუნტის 

თვისებების დასადგენად გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდები: 

• არეკვლილი/გარდატეხილი სეისმური ტალღების მეთოდი, მრავალარხოვანი ჩამწერისა და 

გეოფონების მეშვეობით.  

• ESAC  - გაფართოებული სივრცული ავტოკორელაცია ან  SASW – ზედაპირული ტალღების 

სპექტრული ანალიზი, რომ მოხდეს ზედაპირული ტალღების სიჩქარეების დათვლა რათა 

შემდგომში  განისაზღვროს განივი ტალღის სიჩქარის ვერტიკალური პროფილი. 

• პასიური წერტილოვანი სეისმური ხმაურის რეგისტრაციის მეშვეობით, ფუძე-გრუნტების 

ამგები ქანების რხევის პერიოდისა და სიხშირის განსაზღვრა, HVSR (ჰორიზონტალური და 

ვერტიკალური სპექტრული თანაფარდობა) - მეთოდით.       

სამწუშუალოდ ვერ მოხერხდა პასიური წყაროს მეთოდების MAMA  და SPAC დანერგვა 

მრავალარხიანი ხელსაწყოსთვის. სამწუხაროდ არ დაინიშნა ის საერთაშორისო ტრენინგი, 

რომელიც როგორც წესი ტარდება შემოდგომაზე, რათა რომელიმე მონაწილე გაგზავნილიყო ამ 

მეთოდის ასათვისებლად. ასევე ვერ გამოვიყენეთ მეორე შესაძლებლობა ჩაგვეტარებინა ტრენინგი 

ჩვენი კოლეგების სტუმრობის პერიოდში, ვინაიდან ადგილზე შემოწმებისას გაირკვა, რომ 

ხელსაწყო რომელიც შეძენილი იქნა ინსტიტუტის ბიუჯეტის ფარგლებში არ მუშაობს. ამ 

პრობლემას გავლენა არ მოუხდენია საბოლოო შედეგებზე, ვინაიდან მცხეთის ტერიტორიის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე საკმარისი აღმოჩნდა ზემოთ მითითებული მეთოდები, თუმც ამ 

მეთოდის ათვისებას დიდი მნიშვნელობა აქვს გრუნტის თვისებების შესწავლისათვის როცა ხდება 

სეისმური საშიშროების შეფასება კრიტიკული ინფრასტრუქტურისათვის. პროეტის ფარგლებში 

შექმნილი ინვენტორული რუკის საფუძველზე განისაზღვრა რისკის ელემენტების 

მოწყვლადობები. სეისმური რისკის შეფასებისას ერთერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს 
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წარმოადგენს შენობა-ნაგებობების და სასიცოცხლო ხაზების კლასიფიკაცია. შემდგომ ეტაპზე 

მიღებული მონაცემთა ბაზები დამუშავდა კომპიუტერულ საანგარიშო პროგრამებით, 

რომელთაგან საქართველოში ყველაზე პოპულარული გამოყენება ჰპოვეს: ამერიკულმა პროგრამა 

HAZUS-მა ფედერალური პროგრამის FEMA (Federal Emergency Management Agency) ფარგლებში; 

ევროპულმა პროგრამამ RISK-UE ევროპული კომისიის პროექტის ფარგლებში და აგრეთვე 

ევროპულმა პროგრამამ ახლოაღმოსავლეთის ქვეყნების მონაწილეობით,  ELER-მა (Earthquake Loss 

Estimation Routine). არსებული მაკროსეისმურ მონაცემთა ბაზების გამოყენებით  შემუშავდა 

რისკის ელემენტების მოწყვლადოებები და სხვადასხვა სცენარული მიწისძვრებისათვის 

განისაზღვრა ეკონომიკური ზარალი 6, 7, 8, 9 და 10-ბალიანი მაკროსეიმუირ 

ინტენსივობებისთვის. სასიცოცხლო ხაზებისათვის გამოიყო მაღალი რისკის შემცველი უბნები. 

საბოლოოდ განხორციელდა ავარიული ზღვრული პირობების ანალიზი. სეიმურად აქტიურ 

ქვეყნებში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ატარებდეს ღონისძიებებს, რომლის საფუძველზე 

მიმდინარეობს სეიმური მახასიათებლების შესწავლა და ინტერვენცია შენობებისა და 

სასიცოცხლო ხაზების უსაფრთხოებისთვის. ამის საფუძველზე იტალიაში შემუშავდა დოკუმენტი 

OPCM 4007/12 - ე. წ. ავარიული ზღვრული პირობების ანალიზი, რომლის მიზანია  

გადამოწმებული იქნას საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემის ფიზიკური ელემენტები, რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას მათი მუშაობა მიწისძვრის დროს. ავარიული ზღვრული პირობების 

ანალიზი ნიშნავს მიწისძვრის შემთხვევაში იმ ავარიული ზღვრული მდგომარეობას, როდესაც 

საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის აუცილებელი ობიექტები (სტრატეგიულ შენობები 

საგანგებო ადგილებში, კავშირის ინფრასტრუქტურა) რჩება აქტიური. 

    ავარიული ზღვრული პირობების ანალიზი მოითხოვს შემდეგი სახის სავალდებულო 

იდენტიფიკაციას: სტრატეგიული შენობები (სშ); საგანგები ტერიტორიები ( თავშესაფარისთვს, 

აღდგენისთვის); ურთიერთკავშირის სისტემა. ამ სტრუქტურებს შორის. შესაბამისად ქალაქ 

მცხეთისათვის პირველ რიგში შეფასდა ავარიული ზღვრული მდგომარეობა ჩატარებული 

კვლევების საფუძველზე, როგორც საცხოვრებელი შენობებისთვის, ასევე სასიცოცხლო 

ხაზებისთვის. განისაზრვრა სტრატეგიული ობიექტები და შესაბამისი რისკი, განისაზღვრა 

საგანგებო ტერიტორიები. მიღებული შედეგი გადაეცა ქალაქის მერიას და სხვა 

წარმომადგენლობით ორგანოებს, რომლის საფუძველზე ქალაქის მერია შეიმუშავებს სამოქმედო 

გეგმას მოსალოდნელი ძლიერი მიწისძვრის შემთხვევაში. 

     პროექტში მიღებული შედეგბი გამოქვეყნებულია, როგორც საერთაშორისო იმფაქტ ფატორის 

მქონე ჟურნალებში, ასევე ადგილობრივ რეფერირებად ჟურნალში. აგრეთვე შედეგები 

მოხსენებული იქნა ევროპის სეისმოლოგთა კომისიაზე მალტაში. 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.1. 

№ 

გარდამავალი  

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 
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მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია / სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

1 2 3 4 

1 DAMAST – მონიტორინგის 

ტექნოლოგია 

ჰიდროელექტროსადგურების 

უსაფრთხო და ეფექტური 

მუშაობისთვის. 

გერმანიის განათლებისა და 

მეცნიერების ფედერალური 

სამინისტრო 

2019 - 2022 ნ. წერეთელი (საკონტაქტო პირი 
პარტნიორი ინსტიტუტიდან), 
 ო. ვარაზანაშვილი (მონაწილე), 
 ი. ხვედელიძე (მონაწილე), 
 დ. სვანაძე (მონაწილე),  
ნ. მჭედლიშვილი (მონაწილე),  
თ. შუბლაძე (მონაწილე), 
 ნ. ტუღუში (მონაწილე) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

მიზნების და  2019 წლის ეტაპის შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

მთელ მსოფლიოში  ახალი  ჰესები შენდება, როგორც ენერგიისა და წყალმომარაგების 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო სისტემები. ბუნებრივმა ან ხელოვნურად გამოწვეულმა სეისმურობამ, 

განსაკუთრებით ექსტრემალურ მოვლენებთან ერთად, როგორიცაა ძლიერი ნალექი ან მეწყერი, 

შეიძლება საფრთხე შეუქმნას კაშხლებსა და წყალსაცავებს, შესაბამისად, ადგილობრივ 

მოსახლეობას.  

    პროექტ DAMAST-ის ფარგლებში, გერმანელი, ქართველი და სომეხი პარტნიორები ენგურჰესის  

მაგალითზე იკვლევენ წყალსაცავებში მიმდინარე ძირითად პროცესებსა და უსაფრთხოების 

შესაბამის პარამეტრებს. პროექტი მიზნად ისახავს ტექტონიკურად აქტიურ რეგიონებში 

კაშხლების ეფექტური მონიტორინგის კონცეფციების შემუშავებასა და შემოწმებას. 

     მთელ მსოფლიოში, მრავალი კაშხალი მდებარეობს სეისმურად აქტიურ რეგიონში. მაშინაც კი, 

თუ ტექნიკური ინსტალაცია შექმნილია ასეთი პირობებისთვის, წყალსაცავებში ოპერაციულმა 

მოქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს სეისმური ზემოქმედება მათ უშუალო სიახლოვეს. თუ 

ერთდროულად მოხდა რამდენიმე სახიფათო მოვლენა, როგორიცაა მიწისძვრა, მეწყერი ან 

ძლიერი ნალექი, წყალსაცავში დანალექის არასახარბიელო განაწილებასთან ერთად, ამან 

შეიძლება გამოიწვიოს წყალსაცავში დანალექის უეცარი გადაადგილება, რის შედეგად 

შეფერხდება ჰიდრორესურსის უსაფრთხო ექსპლუატაცია. DAMAST- ის პროექტი მიზნად ისახავს 

ხელი შეუწყოს წყალსაცავებთან დაკავშირებული საფრთხის სისტემურ შემცირებას და მათ 

გრძელვადიან და ეფექტურ მუშაობას. მაგალითად, მონიტორინგის კონცეფციების შემუშავებას, 

რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს. 

     დაკვირვება ხმელეთზე, წყალზე და კოსმოსიდან: ინოვაციური მონიტორინგის ტექნოლოგიები 

კომბინირებულია, რათა მიღებული დაკვირვებების საფუძველზე მოხდეს სცენარული 

მოდელების შემუშავება, როგორც სეისმურობის სივრცით-დროითი განაწილებისთვის, ასევე 
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კაშხლისა და მიმდებარე ტერიტორიის ლოკალური და რეგიონული დეფორმაციის პროცესების 

განვითარებისთვის. ხორციელდება სეისმოლოგიური, მეტეოროლოგიური, გეოდეზიური და 

გეოლოგიური მონაცემების მოპოვება, ტბის დანალექისა და კაშხლის სტრუქტურაში 

განხორციელებული ცვლილებების გაზომვა, დახასიათება. მონიტორინგის ტექნოლოგიებში 

გამოიყენება დისტანციური ზონდირების მეთოდი, გაზომვები ჭაბურღილებში, სეისმური 

ჩანაწერები, სახმელეთო რადიოლოკაციური ინტერფერომეტრია, წყალქვეშა დრონი, 

მრავალსხივიანი ბათიმეტრია, მრავალ სიხშირული ექოლოკატორი, დანალექის დახასიაება და 

ახალი მინი-სენსორები.  

    მონიტორინგიდან გადაწყვეტილების მიღებამდე: პროექტის შედეგებმა უნდა აჩვენოს, 

რამდენად შეიძლება გაუმჯობესდეს რისკის მენეჯმენტი ადრეული გაფრთხილების სისტემის 

საშუალებით, რომელიც მხარს უჭერს გადაწყვეტილების მიღებას. პროექტზე მუშაობენ 

ადგილობრივი კომპანიები და სამეცნიერო ინსტიტუტები, რომლებსაც ლოჯისტიკურად ეხმარება 

შპს "ენგურჰესი". შემოთავაზებულ რეკომენდაციებს ხელი უნდა შეუწყოს ხელისუფლებამ და 

ადგლობრივმა მართველობამ, რათა გამოიყენონ შესაბამისი მონიტორინგის კონცეფციები და 

შეამცირონ მოსახლეობასთან დაკავშირებული რისკი. პროექტის შედეგები ასევე გამოყენებული 

იქნება  მსგავსი ალპური და სეისმურად აქტიური რეგიონებისათვის. 

    წელს ქართული ჯგუფის ნიერ განხორციელდა წინასწარი გეოფიზკური და გეოდეზიური 

კვლევები ადგილების შესარჩევად, სადაც დამონტაჟდება შვიდი სეისმური და ექვსი გეოდეზიური 

სადგური. 

 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული  

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია / სამეცნიერო 

 ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 სამოქალაქო დაცვის 

შესაძლებლობების გაზრდა 

გეოსაშიშროებების მიმართ 

კავკასიაში - რეგიონული მიდგომა. 

NATO-ს სემინარი მოწინავე 

კვლევებისთვის G5566. 

2019 ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი) 

ნ. წერეთელი (შემსრულებელი) 

ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი) 
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NATO-ს პროგრამა „მეცნიერება 

მშვიდობისა და 

უსაფრთხოებისათვის” 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. ეს სამეცნიერო კონგრესი ეძღვნებოდა თემას „სამოქალაქო დაცვის შესაძლებლობების გაზრდას 

გეოსაშიშროებების მიმართ კავკასიაში - რეგიონული მიდგომა“. ამ საკონფერეციო საგრანტო 

პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა NATO-ს პროგრამა „მეცნიერება მშვიდობისა და 

უსაფრთხოებისათვის“ მხარდაჭერით. კონგრესში მონაწილეობას იღებდნენ მეცნიერები და 

ექსპერტები NATO-ს წევრი 7 ქვეყნიდან: შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, 

გერმანია, იტალია, ჩეხეთი  და თურქეთი, აგრეთვე NATO-ს პარტნიორი ქვეყნებიდან: შვეიცარია, 

უკრაინა, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი. გარდა ამისა კონგრესს ესწრებოდნენ 

NATO-ს ოფისის, საქართველოს სხვადასხვა უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტექნიკური  უნივერსიტეტის 

ინსტიტუტების წარმომადგენლები.  

 კავკასიის ქვეყნების საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ეკონომიკურ და სოციალურ 

სტაბილურობას გარდა პოტენციური პოლიტიკური პრობლემებისა საფრთხე ემუქრება აგრეთვე 

ხშირი დამანგრეველი ბუნებრივი კატასტროფებისგან, რომელიც გამოწვეულია ყველა შესაძლო 

ტიპის გეოსაშიშროებებით, მათ შორის მიწისძვრებით, მეწყრებით, წყალდიდობებით და 

ვულკანიზმით.  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ეს ქვეყნები ფაქტიურად დარჩა  სამოქალაქო დაცვის რაიმე 

ადგილობრივი სისტემის გარეშე, რადგანაც გეოსაშიშროებებზე დაკვირვების ქსელები არ იყო 

სათანადო დონეზე. დღეს კავკასიის ყველა ქვეყანა დიდ ძალისხმევას ხარჯავს ბუნებრივი 

კატასტროფების მონიტორინგის თანამედროვე სტანდარტების მისაღწევად, რათა წინააღმდეგობა 

გაუწიონ გეოსაშიშროებებს. თუმცა ამ საქმეში აგრეთვე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

საერთაშორისო თანამშრომლობას მეცნიერთა შორის, თანამედროვე მეთოდოლოგიების გაცვლას, 

საერთაშორისო პროექტების მომზადებას, ახალგაზრდა მკვლევარებისა და ტექნიკური 

სპეციალისტების სწავლებას, აგრეთვე მეზობელი ქვეყნების მიერ მონაცემების გაცვლას.  

გარდა ამისა, კავკასიაში პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური 

პრობლემების შედეგად მოხდა მოსახლეობის  სიმჭიდროვის ზრდა დიდ ქალაქებში. შედეგად, 

გაჩნდა საშიში გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მუდმივად მზარდი 

რისკების მქონე ელემენტები, რაც შესაბამისად ხელს უწყობს გეოსაშიშროებებიდან 

კატასტროფებზე გადასვლას. მაგალითად, მხოლოდ ქ. თბილისში უკანასკნელი 20 წლის 

განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების (მაგ., 2002 წლის მიწისძვრა, 2015 წლის ვერეს ხეობის 

მეწყერი და წყალდიდობა და ა.შ.) შედეგად დაიღუპა რამოდენიმე ათეული ადამიანი, ხოლო 

პირდაპირმა ეკონომიკურმა ზარალმა დაახლოებით ნახევარი მილიარდი ამერიკული დოლარი 
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შეადგინა. 

ამ ფაქტებიდან გამომდინარე კარგად ჩანს თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია კავკასიისთვის და 

კერძოდ ჩვენი ქვეყნისთვის გეოსაშიშროებებით გამოწვეული კატასტროფების შედეგების 

პრევენცია ან შერბილება. სწორედ ამ საკითხების განხილვას ემსახურებოდა ეს საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონგრესი, რომელიც ფაქტიურად გეოსაშიშროებებიის დარგში ცნობილი ექსპერტების 

თავყრილობას წარმოადგენდა. 

 

4.3. კრებულები 

№ 

ავტორი / ავტორები კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1  ვ.არაბიძე,  

გ. ცინცაბაძე, 

გ. ჩიტიკიანი, 

ს.გოგმაჩაძე, 

ზ. გოგოლაძე, 

ვ. დარჩიაშვილი 

II საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

სეისმომედეგობა და 

საინჟინრო 

სეისმოლოგია 

მოხსენებათა 

კრებული   

ISSN 1512-1836 

თბილისი, 

საგამომცემლო სახლი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

  

არქიტექტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების ტექნიკური 

მდგომარეობის და  

სეისმომედეგობის 

შეფასება სეისმური 

მიკროდარაიონების 

გათვალისწინებით 

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1972 წლის გენერალური კონფერენციის მეჩვიდმეტე 

სესიაზე განათლების, მეცნიერების და კულტურის საკითხებში მიღებულ იქნა რეკომენდაციები 

„ნაციონალური კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“, სადაც 

მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა სამეცნიერო ტექნიკური ღონისძიებების გატარებას და 

ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის რეგულარულ მონიტორინგს. 

    სტატიაში კვლევის ობიექტად განხილულია ქ. თბილისში, სოლომონ ბრძენის #33-ში მდებარე 

ერთსართულიანი, სარდაფის და მანსარდის მქონე ისტორიული შენობა. ტექნიკური 

მდგომარეობის შეფასება ჩატარდა ICOMOS (International Scientific Committee for Analysis and 

Restoration of Sructures of Architectural Heritag) რეკომენდაციების და სეისმური 

მიკროდარაიონების თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით. გეოფიზიკური კვლევების 

შედეგად სამშენებლო ტერიტორიაზე განივი სეისმური ტალღების გავრცელების სიჩქარემ 

შეადგინა VS30=919±14 მ/წმ, რის გამოც მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით ტერიტორია 

შეფასდა 7 ბალის სეისმურ ზონად. სეისმურობის დაზუსტების შედეგად შენობის რისკი 

შემცირდა.   
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი / 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი /ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ი. ხვედელიძე,  

მ. ჩხიტუნიძე,   

ნ. ჟონჟოლაძე 

 

ვერეს ხეობის ქვედა 

ნაწილის 

ლოკალური 

ატმოსფერული 

შეშფოთების 

მოდელი 

მიხეილ ნოდიას 

სახელობის 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი 

შრომათა 

კრებული, ტ. 70  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

მდინარე ვერეს ხეობაში  ალმაატინკას ხეობის ანალოგიურად, გეოფიზიკური პარამეტრების 

მსგავსების საფუძველზე, შესაძლებელია დღე-ღამური ტემპერატურის ცვლილებით 

გამოწვეული ლოკალური ატმოსფერული დინებების სურათის ვერტიკალური ჭრილის 

მოდელირება, რისთვისაც გამოვიყენეთ სასაზღვრო ფენის თეორიის შემქმნელის ლ. 

პრანდტლის ცნობილი მათემატიკური მოდელი. მოცემულ ნაშრომში მოვახდინეთ ამ 

მოდელის მოდიფიკაცია ტემპერატურული ველის შეშფოთების სასაზღვრო პირობების 

ცვლილების დაშვების ფარგლებში, რაც თვისებრივად შესაძლებელია ნებისმიერი პატარა 

მთის მდინარის კანიონში. ფიზიკური ანალოგიის გარდა ჩვენს მიერ გამოყენებულია 

ბრუნვის სიჩქარეთა ველის კინემატიკური მოდელი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 

მსხვილმასშტაბოვანი ატმოსფერული ქარის გენერაცია ჰორიზონტალური ინვერსიის 

ზედაპირის მახლობლად. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი / ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  В. Арабидзе, 
С. Гогмачадзе, 
В.  Заалишвили  
 

Опасные природные и 

техногенные процессы 

в горных регионах: 

модели, системы, 

Владикавказ, 
ГФИ ВНЦ РАН 

Исследование значения 

коэффициента грунта S 
для грунтов типа «E» 

по Еврокоду8 
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технологии, ISBN 978-
5-904868-25-3  

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

სტატიაში განხილულია „ევროკოდი-8“-ის მიხედვით კლასიფიცირებული E ტიპის 

გრუნტებისათვის S კოეფიციენტების მიღების მეთოდი საინჟინრო-სეისმოლოგიის პირდაპირი 

და შებრუნებული ამოცანების ამოხსნის მეთოდის გამოყენებთ, აგრეთვე განიხილება ძველი 

სეისმური მიკროდარაიონების ნორმებისა და ევროკოდების მოთხოვნების შესაბამისობის 

საკითხები E ტიპის გრუნტებისათვის. მიღებულია შედეგი, რომ ამ ტიპის გრუნტების 

კლასიფიკაცია მოითხოვს დახვეწას. 

 

 

 

 

 

 

5.4. სტატიები 

№ 

ავტორი / 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Tibaldi, A. 
Tsereteli, N. 
Varazanashvili, O. 
Babayev, G. 
Barth, A. 
Bonali, F.L. 
Russo, E.  
Kadirov, F.  
Yetirmishli, G. 
Kazimova, S. 
Mumladze, T. 
 
 
Tibaldi, A. 
Oppizzi, P.,  
Gierke, J.,  

Active stress field and fault 

kinematics of the Greater 
Caucasus. 
https://doi.org/10.1016/j.jseae
s.2019.104108 
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Asian Earth 
Sciences. 
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2019, 104108 
 
 
 
 
 

 

Natural 
Hazards and 

Elsevier Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copernicus 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003575362&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56595047800&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603727369&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/sourceid/51166?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/51166?origin=resultslist
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Oommen, T., 
Tsereteli, N., 
Gogoladze, Z 

Landslides near Enguri dam 
(Caucasus, Georgia) and 
possible seismotectonic 
effects. 
https://doi.org/10.5194/nhess
-19-71-2019 

Earth System 
Sciences. 
19(1), pp. 71-
91 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. ეს ნაშრომი ხელს უწყობს დიდ კავკასიონზე (საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუსეთის 

ტერიტორიები) ასახოს მიმდინარე სეისმურობა, რღვევების კინემატიკა და დაძაბული 

მდგომარეობა. ჩვენ გავაერთიანეთ და ჰომოგენიზირება ჩაუტარეთ მონაცემებს მიწისძვრების 

სხვადასხვა კატალოგებიდან, გადმოტანილ იქნა ~1000 სეისმური მოვლენა, შეიქმნა კერის 

მექანიზმის 366 შერჩეული გადაწყვეტის მონაცემთა ბაზა, რომელთაგან 239 ახალია და 

ჩატარდა დაძაბულობის ფორმალური ინვერსია. მიწისძვრის კერების ღერძების უპირატესი 

დამთხვევა მიანიშნებს იმაზე, რომ სეისმური არეების უმეტესობა მდებარეობს სარტყლის 

სამხრეთ კიდეზე და ჩრდილო-აღმოსავლეთ სექტორში. ეს შეესაბამება დომინანტური WNW-

ESE განფენილობის აქტიური რღვევების არსებობას ქედის პარალელურად. მთელ დიდ 

კავკასიონზე, დომინანტური ძირითადი დაძაბულობა (σ1), ორიენტირებული NNE-SSW 

მიმართულებით აკონტროლებს მცირე და დიდი მაგნიტუდის მიწისძვრების წარმოშობას 

ყველგან. ძირითად მიწისძვრებს ახასიათებთ ყველაზე დაბალი ვერტიკალური ძირითადი 

დაძაბულობა (σ3), რომელიც გულისხმობს შეცოცების კინემატიკას. შეცოცებები უფრო 

ხშირად გვხვდება დიდი კავკასიონის სამხრეთ-დასავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

მთისწინეთში, თუმცა ამ არეებში ცალკეული ძვრებიც არის. ეს მიუთითებს ლოკალური 

დაძაბულობის ველების არსებობაზე ჰორიზონტალური σ1 და σ3-ით. მთის სარტყლის 

ცენტრალურ-სამხრეთ ნაწილში, შესაბამისად მცირე და დიდ კავკასიონს შორის ლოკალური 

შეჯახებისა, σ1 ბრუნავს NNW-SSE მიმართულებით. ძვრები, პირიქით, დომინირებს 

ცენტრალურ-აღმოსავლეთ ქედის სამხრეთ ნაწილის გასწვრივ; ეს ინტერპრეტირებულია, 

როგორც შეჯახების ეფექტი, რაც ხელს უწყობს აღმოსავლეთით მდებარე ტექტონიკური 

ბლოკების აღმოსავლეთით მოძრაობას. 

 

2. ამ სტატიაში შესწავლილია მიწისძვრის შედეგად ინიცირებული მეწყერის გავლენა 

ენგურჰესის წყალსაცავზე. ენგურჰესი და მისი  წყალსაცავი მდებარეობს კავკასიონის 

სამხრეთ ფერდზე დასავლეთ საქართველოში. კაშხლიდან 2.5 კმ-ში მდებარე მთათა სისტემა 

განიცდის დეფორმაციას მიმდიანრე ტექტონიკური პროცესის შედეგად. დასავლეთ 

ფერდობი, როელიც პირდაპირ უყურებს კაშხალს განიცდის დეფორმაციას, რომელიც მოიცავ  

1,2 კმ2 ფართობის მქონე არეს. ამ ფერდობის ზედა ნაწილი მოიცავს ჯვარი - ხაიშის - მესტიის 

გზას, სადაც მიმდინარეობს დეფორმაციები სიდიდით 2-9 სმ/წ. სტატისტიკურმა, 

ფსევდოსტატისტიკურმა და რიცხობრივმა ანალიზმა სეისმოლოგიურ და გეოლოგიურ 

მონაცემებზე დაყრდნობით გვიჩვენა სხვადასხვა არასტაბილური არეები. გამოკვლეულია 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22951898700&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8975992600&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200992271&amp;eid=2-s2.0-85059959601
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059959601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2d9ab1bf0a9fcccc5d7551ed4c229418&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288975992600%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059959601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2d9ab1bf0a9fcccc5d7551ed4c229418&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288975992600%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059959601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2d9ab1bf0a9fcccc5d7551ed4c229418&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288975992600%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059959601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2d9ab1bf0a9fcccc5d7551ed4c229418&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288975992600%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/51166?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/51166?origin=resultslist
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გრუნტის დონეების მნიშვნელოვანი ცვლილება და ფერდობის სტაბილურობის დარღვევა 

მიწისძვრის შემთხვევაში.  ასევე ნაჩვენებია, რომ ყველაზე ცუდი სცენარის შემთხვევაში 

ფერდობის არასტაბილურობის არე აღწევს 4812x106 მ3. მოწინააღმდეგე აღმოსავლეთ 

ფერდობიც ასევე განიცდის დეფორმაციას, რომელიც მოიცავს  0.37 კმ2 ფართობის მქონე არეს. 

აქ საველე მონაცემები უჩვენებს დეფორმაციას სიდიდით 2-5 სმ/წ. ყველა ეს მტკიცებულება 

ინტერპრეტებულია, როგორც ორი ანალოგიური მეწყერის შედეგი, რომელთა შესაძლო 

მიზეზებადაც განიხილება, მთების სწრაფი ამაღლება, მდინარის ეროზია, ტბის 

ცვალებადობები და მათ შორის სეისმური აქტივობა. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი / 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

ო. ვარაზანაშვილი, 

ნ. წერეთელი 

 

 

 

 

 

 

 

ფ. ლ. ბონალი, 

ო. ვარაზანაშვილი, 

ნ. წერეთელი 

ე. რუსო,  

ფ. პასქუარე მარიოტო, 

ა. ტიბალდი, 

პ. ოპიზი, 

 

ნ. წერეთელი 

ლ. დანციუ, 

ო. ვარაზანაშვილი, 

კ. სესეტიანი 

ლ. ქაჯაია, 

ი. ხვედელიძე 

 

ე. რუსო, 

სეისმური კერების ზონების 

(სკზ) მოდელები და მათი 

პარამეტრიზაცია  

საქართველოსა და 

გარემომცველი 

რეგიონისთვის  

 

 

 

 

 
 
GeoInt, მაკროსეისმური 
ინტენსივობის მონაცემთა 
ბაზა საქართველოსთვის 

 

 

 

ეროვნული სეისმური 

საშიშროების მოდელი 

საქართველოსთვის 

 

 

 

სამოქალაქო დაცვის 

შესაძლებლობების გაზრდა 

გეოსაშიშროებების მიმართ 

კავკასიაში - რეგიონული 

მიდგომა. NATO-ს სემინარი 

მოწინავე კვლევებისთვის 

G5566, 8-10 ოქტომბერი, 2019 

წელი, თბილისი 

http://www.2019tbilisinatoworksh
op.unimib.it/abstracts/  
 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

http://www.2019tbilisinatoworkshop.unimib.it/abstracts/
http://www.2019tbilisinatoworkshop.unimib.it/abstracts/
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4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

ა. ტიბალდი, 

ფ. ლ. ბონალი, 

ფ. პასქუარე მარიოტო, 

ვ. ალანია, 

ა. გვენცაძე, 

ო.ენუქიძე 

ნ. წერეთელი 

 

ა. ტიბალდი, 

პ. ოპიზი, 

ჯ. გერეკ, 

ტ. ოომენ, 

ნ. წერეთელი, 

ზ. გოგოლაძე 

 

ზ. გოგოლაძე, 

მ. მოსკატელი, 

დ. ალბარელო, 

ი. გაუდიოზი, 

ს. გიალინი, 

ნ. წერეთელი, 

ფ. სტიგლიანო 

ფ. პოლპეტა 

მ. სიმიანატო 

 

მ. სოსონი 

ა. ავაგიანი, 

ე. შერემეტი 

ვ. ალანია 

ო. ენუქიძე 

ზ. კანდაუქსი 

ლ. სააკიანი 

ნ. სანდრაძე 

ნ. წერეთელი, 

ს. ვარდანიანი 

 

ნ. წერეთელი, 

თ. შუბლაძე,  

ნ. მჭედლიშვილი,  

თ. ქირია  

ბოლო დროის ტექტონიკური 
დაძაბულობებისა და 
დეფორმაციების ველი 
რიონის აუზის რეგიონში, 
საქართველო 

 

 

 

 

სეისმოტექტონიკური 

პროცესების გავლენა ენგურის 

კაშხალის მახლობელი 

ფერდობების მდგრადობაზე 

(კავკასია, საქართველო) 

 

 

მცხეთის (საქართველო) 

ურბანული რაიონების 

სეისმურ 

მიკროზონირებასთან 

დაკავშირებული წინასწარი 

გამოკვლევები 

 

 

 

 

დედამიწის ქერქის არსებული 

რღვევების ზონების გავლენა 

კავკასიისა და შავი ზღვის 

აუზების გეოდინამიკურ 

ევოლუციაზე  

 

 

 

 

 

სეისმური ძლიერი 

მოძრაობების ქსელის შექმნა 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 
 

 

ნ. ტუღუში, 

ნ. წერეთელი,  

მ. კუპრაძე 

 

 

ი. ხვედელიძე 

ზ. კერესელიძე 

 

 

 

 

ი. ხვედელიძე, 

მ. მიტინი, 

ხ. ტავიდაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ვ.არაბიძე,  

გ. ცინცაბაძე, 

გ. ჩიტიკიანი, 

ს.გოგმაჩაძე, 

ზ. გოგოლაძე, 

ვ. დარჩიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

მ. მიტინი, 

ი. ხვედელიძე 

საქართველოში 

 

 

ენგურის კაშხლის მიმდებარე 

სეისმურობა 

 

 

ვერეს ხეობის დახურული 

კალაპოტის ზოგიერთი 

ჰიდროდინამიკური 

პრობლემები 

 

 

 

კონვექციური პროცესის 

თვისებურებები 

ატმოსფეროში, რამაც 

გამოიწვია მეწყერი 

ახალდაბაში და 

კატასტროფული 

წყალდიდობა თბილისში, 

2015 წლის 13-14 ივნისს 

 

 

არქიტექტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების 

ტექნიკური მდგომარეობის და  

სეისმომედეგობის შეფასება 

სეისმური მიკროდარაიონების 

გათვალისწინებით 

 

 

2015 წლის 13-14 ივნისს 

ახალდაბაში მეწყერის და 

თბილისში კატასტროფული 

წყალმოვარდნის გამომწვევი 

წვიმის მონაცემები 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

„სეისმომედეგობა და 

საინჟინრო სეისმოლოგია“, 

16-17 იანვარი, 2019 წელი, 

თბილისი  

 

 

საერთაშორისო კომფერენცია 

„ბუნებრივი კატასტროფები 

საქართველოში: 

მონიტორინგი, პრევენცია“, 



64 

 

12-14 დეკემბერი, 2019 წელი, 

თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი / 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 ნ. წერეთელი 

ო. ვარაზანაშვილი 

 

განახლებული სეისმური 

საშიშროების რუკები 

ნაციონალურ დონეზე 

საქართველოსთვის, წინასწარი 

შედეგები 

European Seismic Hazard Model 2020 
(ESHM20)-ის განხილვითი 
შეხვედრა, 2-3 ივლისი, ათენი, 

საბერძნეთი 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ალაბათური სეისმური საშიშროების შეფასებაში სიახლეები 

სხვადასხვა საფეხურზე. კერძოდ ნაჩვენები იყო განახლებული სეისმური წყაროების ზონები, 

ნაციონალურ მონაცემებზე აგებული ახალი კორელაციური დამოკიდებულებები მიწისძვრის 

ენერგეტიკულ პარამეტრებს შორის და მათი გათვალისწინებით ახალი უნიფიცირებული 

კატალოგი მაგნიტუდის მიმართ. ასევე წარმოდგენილი იყო სიახლეები გრუნტის მოძრაობის 

პროგნოზული განტოლებების შერჩევაში. ნაჩვენები იქნა ალბათური სეისმური საშიშროების 

გათვლების წინასწარი შედგები. 

 

 

 

 

 

გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლითი გეოფიზიკის 

სექტორი. 

 

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ მაჭარაშვილი 

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

    თეიმურაზ მაჭარაშვილი, ფიზ. მათ მეცნ. დოქტორი (ხელმძღვანელი) 

    ალექსანდრე სბორშჩიკოვი – უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი  

    ირმა დავითაშვილი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 
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    ეკატერინე მეფარიძე – მეცნიერ თანამშრომელი 

     დიმიტრი ტეფნაძე – მევნიერ თანამშრომელი 

     ზურაბ ჭელიძე - სპეციალისტი 

     ლევან ლალიაშვილი- ლაბორანტი 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
 
1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

სეისმური პროცესის 
დინამიკური მახასიათებლების 
კვლევა 

 

2017- გარდამავალი თ. მაჭარაშვილი - კვლევის 
მეთოდების შერჩევა, 
მონაცემების ტესტირება, 
გრაფიკული სურათების აგება და 
შედარება  

ი. დავითაშვილი - მონაცემთა 
დამუშავებისათვის 
პროგრმამული პაკეტების შექმნა 

ე. მეფარიძე - მონაცემების 
დახარისხება, შეგროვება, 
სხვადასხვა პროგრამული 
მეთოდებით დამუშავება, 
გრაფიკული სურათების აგება 

ა. სბორშჩიკოვი - მონაცემების 
დახარისხება, შეგროვება, 
სხვადასხვა პროგრამული 
მეთოდებით დამუშავება 

დ. ტეფნაძე - მონაცემების 
დამუშავება 

ლ. ლალიაშვილი - მონაცემების 
დამუშავება\ 
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     საანგარიშო პერიოდში გეგმის მიხედვით მიმდინარეობდა სეისმური პროცესის დინამიკური 
მახასიათებლების კვლევა სამხრეთ კალიფორნიის სეისმური კატალოგის მაგალითზე მონაცემთა მასივების 
ანალიზის სტანდარტულ თანამედროვე მეთოდებთან ერთად კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ ჩვენს მიერ 
შექმნილი მულტივარიატული ანალიზის მეთოდი რომელიც წარმოადგენს მაჰალანობისის მანძილების და 
სუროგატული ტესტირების კომბინაციას. მეთოდის შინაარსი მდგომარეობს იმაში, დროით, სივრცულ და 
ენერგეტიკულ დომენებში ერთდროულად ხდება მიწისძვრების განაწილების რეგულარობის ხარისხის 
შედარება შემთხვევით მასივთან. შედეგები გვარწმუნებენ მიდგომის ეფექტურობაში.  

2 ძლიერ მიწისძვრამდე დროის 
ინტერვალების განაწილების 
თავისებურების კვლევა 
რეგულარული განაწილებისა და 
შემთხვევითი განაწილების 
მოდელებთან შედარებით 

2017 - გარდამავალი ე. მეფარიძე -მონაცემების 
დახარისხება, შეგროვება, 
სხვადასხვა პროგრამული 
მეთოდებით დამუშავება, 
გრაფიკული სურათების აგება 
 
ა. სბორშჩიკოვი - მონაცემების 
დახარისხება, შეგროვება, 
სხვადასხვა პროგრამული 
მეთოდებით დამუშავება 
 
ი. დავითაშვილი - მონაცემთა 
დამუშავებისათვის 
პროგრმამული პაკეტების შექმნა 

დ. ტეფნაძე - მონაცემების 
დამუშავება 

 
   კალიფორნიის სეისმური კატალოგის საფუძველზე ვიკვლევდით სეისმური პროცესის რეგულარობის 
ხარისხის ცვლილებს საკითხს. ამისათვის ორიგინალურ კატალოგს ვადარებდით დარღვეული დინამიკური 
სტრუქტურის მქონე სხვადასხვა კატალოგებს. კვლევის მიზნებისათვის გამოვიყენეთ მონაცემთა მასივების 
ანალიზის სხვადასხვა თანამედროვე მეთოდები. წინასწარი შედეგების მიხედვით ვლინდება სეისმური 
პროცესის საინტერესო თავისებურებები, რომლებიც უკავშირდებიან რეგულარობის ხარისხის შემცირებას 
ძლიერი მიწისძვრის წინ და მის ზრდას ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ. 

 
3 არათანაბარი ხახუნის, როგორც 

სეისმური პროცესის მოდელის, 
დინამიკური თავისებურებების 
კვლევა. 

2017 - გარდამავალი ე.მეფარიძე - -მონაცემების 
დახარისხება, შეგროვება, 
სხვადასხვა პროგრამული 
მეთოდებით დამუშავება, 
გრაფიკული სურათების აგება 
 
ა.სბორშჩიკოვი - მონაცემების 
დახარისხება, შეგროვება, 
სხვადასხვა პროგრამული 
მეთოდებით დამუშავება 
 

ი. დავითაშვილი - მონაცემთა 
დამუშავებისათვის 
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პროგრმამული პაკეტების შექმნა 

დ. ტეფნაძე - მონაცემების 
დამუშავება 
 
ლ. ლალიაშვილი - მონაცემების 
დამუშავება 
 
ზ. ჭელიძე - ლაბორატორიული 
დანადგარის დახვეწა, ახალი 
მიდგომების შემუშავება 

     განსახილავ პერიოდში მიმდინარეობდა არათანაბარი ხახუნის აკუსტიკური ემისიის კვლევა 
ლაბორატორიულ პირობებში სხვადასხვა რეჟიმებში. ეს პროცესი განიხილება როგორც სეისმური პროცესის 
მოდელი და იძლევა საშუალებას შევისწავლოთ სეისმური პროცესის მრავალი საინტერესო თვისება. ჩვენ 
გამოვიკვლიეთ სხვადასხვა ზედაპირების შეხების და მოძრაობის პირობების გავლენა არათანაბარი ხახუნის 
ფიზიკურ მახასიათებლებზე.  აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროების თეორიული და 
პრაქტიკული კვლევისთვის გამოყენებული იყო მონაცემთა ანალიზის კვლევის სხვადასხვა თანამედროვე 

მეთოდები.  
 
  
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

მიწისძვრების დროში 
განაწილების დინამიკური 
კვლევა -N217838 
 
გეოფიზიკა - 

საბუნებისმეტყველო: 

დედამიწის და მასთან 
დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი 
მეცნიერებები(გეოფიზიკა) 

09.12.2016 – 08.12.2019 

თეიმურაზ მაჭარაშვილი - 
პროექტის ხელმძღვანელი; 
ეკატერინე მეფარიძე - 
კოორდინატორი; 
ნატალია ჟუკოვი - მკვლევარი 
ალექსანდრე სბორშჩიკოვი - 
მკვლევარი, ახალგაზრდა 
მეცნიერი 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
       პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იქნა მიწისძვრებს შორის მოლოდინის დროების და არათანაბარი 
ხახუნის სტიქ-სლიპ აკუსტიკური ემისიის ჩანაწერების ცუგებს შორის დროების ინტერვალების 
(მოლოდინის დროების) მონაცემთა მასივების ანალიზის წრფივი და არაწრფივი მეთოდების შერჩევას. 
შესასწავლილი პრობლემის დინამიკის რთული ბუნებიდან გამომდინარე, შერჩეული და განხილული იქნა 
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შესაბამისი კვლევის მეთოდები მათი თეორიული საფუძვლები. პროექტის ამოცანების შესაბამისად შეირჩა 
კომბინირებული მონაცემთა მასივების ანალიზის თანამედროვე წრფივი და არაწრფივი მეთოდები. 
რომლებიც შესაძლებლობას იძლევიან განხილული იქნას რთული სეისმური პროცესის დროში, სივრცეში 
და ენერგიის განაწილების თვისებების თვალსაზრისით. შესაბამისად არჩეული სტრატეგია შემუშავებული 
სათანადო ლიტერატურული კვლევის შედეგად, მოიცავეს როგორც წრფივ (ავტოკორელაციის ფუნქციის 
პირველი ნულოვანი კვეთის ვარიაციის, პროცესის სიხშირული და დროით-სიხშირული ანალიზის, 
სხვადასხვაგვარი დეკომპოზიციის მეთოდები) ასევე არაწრფივ (გრძელვადიანი კორელაციების, 
მეხსიერების ტესტირების, ტრენდმოცილებული ფლუქუაციების, მულტიფრაქტალური 
ტრენდმოცილებული ფლუქუაციების გამოთვლა და ა. შ.) მიდგომას.  შესწავლილი პრობლემის დინამიკის 
რთული ბუნებიდან გამომდინარე თეორიული და პრაქტიკული კვლევების საფუძველზე შეირჩა 
სტატისტიკური და დინამიკური წრფივი (დროით-სიხშირული ანალიზის, კულბაკ-ლეიბლერის 
დივერგენციის KLD მეთოდები) და არაწრფივი მეთოდები (ჰილბერტ-ჰიუანგის გარდაქმნა HHT, 
რაოდენობრივი რეკურენტული ანალიზი RQA, ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციების გამოთვლა - DFA).  

      პროექტის მე-6 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ამოცანების შესაბამისად მომზადდა სტატია 
სეისმური პროცესის რეგულარულობის ცვალებადობის, მისი სივრცითი, დროითი და ენერგეტიკული 
მახასიათებლების კვლევის შედეგებზე და გამოქვეყნდა მაღალრეიტინგულ ჯურნალში Teimuraz 
Matcharashvili, Zbigniew Czechowski and Natalia Zhukova, Mahalanobis distance-based recognition of changes in the 
dynamics  of a seismic process, Nonlinear Processes in Geophysics, 26, 291–305, 2019. 
       აღნიშნულ ნაშრომში კვლევის ჩასატარებლად გამოყენებული იქნა სამხრეთ კალიფორნიის (SC)  1975 - 
2017 წლების მიწისძვრის კატალოგები. ანალიზის ორიგინალური კომბინირებულ მეთოდი წარმოადგენს 
მაჰალანობისის მანძილის განსაზღვრისა და სუროგატული მონაცემთა მასივების ტესტირების 
ერთობლიობას და ავტორების მიერ ხშირად გამოიყენება კომპლექსური მონაცემების ანალიზისთვის. 
ჩატარდა სეისმური პროცესის რეგულარობის ხარისხის შეფასება, მიწისძვრებს შორის შეყოვნების დროის, 

მიწისძვრათა შორის მანძილებისა და ენერგიების კუმულატიური ნაზრდების მონაცემების საფუძველზე.  
დინამიკური სისტემების შეფასებისათვის გამოყენებული იქნა 3-დ მოდელი, რომელშიც სეისმური 

პროცესის ორიგინალური დინამიკური სტრუქტურა დარღვეული იყო რანდომიზაციით, გარკვეული 
ხმაურის დადებით.  
        სტიქ-სლიპ პროცესის აკუსტიკური ემისიის (AE) ჩანაწერების ცუგებს შორის მოლოდინის დროის 
ინტერვალების, საველე, ლაბორატორიულ და სიმულირებული მოლოდინის დროის მონაცემთა მასივებზე 
მიღებული  და შედარებითი ანალიზის შედეგებზე მომზადდა და გამოქვეყნდა რეიტინგულ ჟურნალში 
გამოქვეყნდა სტატია: Tamaz Chelidze, Ekaterine Mepharidze,  Aleksandre Sborshchikovi, Natalia Zhukova, Irma 
Davitashvili, Dimitri Tephnadze, Levan Laliashvili, Primary Analysis of Acoustic Emission Events  of Stick-Slip Process 
under External Influence, BULLETIN  OF  THE  GEORGIAN  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES, vol. 13, no. 
3, 69-73, 2019. 
        წარმოდგენილ  ნაშრომში  შესწავლილია  ლაბორატორიული  ზამბარა-მცოცის  სისტემის  მექანიკური 
გარე  ზემოქმედების  დროს  აკუსტიკური  ემისიის  ცუგებს  შორის  (დროების  ინტერვალების) არაწრფივი  
თვისებები.  სტიქ-სლიპ  AE ექპერიმენტები  ჩატარდა  სამი  ტიპის ზამბარის გამოყენებით (78,4 N/m, 235,2 
N/m, 1705,2 N/m). სენსორზე მიეწოდებოდა  სხვადასხვა 0-3V ძაბვა და 5-120  Hz  დიაპაზონის  სიხშირე.  
აკუსტიკური  ემისიის  ცუგებს  შორის  დროის  ინტერვალების ანალიზისთვის  გამოყენებულ  იქნა  
შემდეგი  მეთოდები:  ტრენდმოცილებული  ფლუქტუაციის მეთოდი (DFA) და რეკურენტული 
გამოსახულების ანალიზი (RP). 
        პროექტის მე-5 და მე-6 პერიოდების განმავლობაში მიმდინარეობდა მიღებული კვლევის შედეგების 
საბუძველზე საბოლოო ანგარიშის მომზადება. 
       პროექტის მიზნების შესაბამისად განხორციელდა მიწისძვრებს შორის მოლოდინის დროების და AE 
ცუგებს შორის მოლოდინის დროების მონაცემთა მასივების ანალიზის სტატისტიკური და დინამიკური 
მეთოდების შერჩევა. შესასწავლი პროცესის რთული ბუნებიდან გამომდინარე თეორიული და პრაქტიკული 
კვლევების საფუძველზე შეირჩა წრფივი (დროით-სიხშირული ანალიზის, კულბაკ-ლეიბლერის 
დივერგენციის KLD მეთოდები) და არაწრფივი მეთოდები (ჰილბერტ-ჰიუანგის გარდაქმნა HHT, 
რაოდენობრივი რეკურენტული ანალიზი RQA, ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციების ანალიზი - DFA), 
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შეიქმნა პროგრამული პაკეტი EQTIME.exe, dfaWin_binary-poly.exe. აგრეთვე HHTm.m და INFm.m, 
KL_histogram.m და kldiv.m, RQA – MARWAN რომლებიც მუშაობენ MATLAB პროგრამული 
უზრუნველყოფის ბაზაზე. პროექტის ფარგლებში ამოცანების შესაბამისად შერჩეული იქნა მიწისძვრების 6 
კატალოგი: კავკასია M>2 (1930-2014), კალიფორნია M>2.6, M>3.6 (1975-2017), ყირგიზეთი M>2 (1997-2007), 
საბერძნეთი M>3 (1995-2007), სომხეთი M>3 (1962-2013). არათანაბარი ხახუნის (სტიქ-სლიპ) 
ლაბორატორიული ექსპერიმენტების ჩატარდა მოძრაობის ბუნებრივ პირობებში და სხვადასხვა რეჟიმში 
გარე ზემოქმედების დროს. მიმდინარეობდა ლაბორატორიული მოდელის დახვეწა, ცდების ჩატარდა 3 
ტიპის სიხისტის ზამბარა: 78.4 N/m, 235.2 N/m და 1705.2 N/m, ბუნებრივ პირობებში, ელ. ძაბვის 0.25 V - 3V და 
სიხშირის 5-120 Hz ზეგავლენით. შეიქმნა მონაცემთა ბაზა, მიწისძვრებს შორის და AE ცუგებს შორის 
დროების ინტერვალების ორიგინალური, და გაშემთხვევითებული მასივები.  
          პროექტის ამოცანის შესაბამისად გაგრძელდა ეპიდემიური ტიპის აფთერშოკების მიმდევრობის (the 
epidemic type aftershock sequence) ETAS მოდელის შესწავლა. დახარისხდა მიწისძვრების კატალოგები 
მოდელის გამოყენებისათვის. მოხდა ETAS მოდელის მეშვეობით „მოლოდინის დროების“ მონაცემთა 
მასივების სიმულაცია. იგი  ხშირად გამოიყენება მიწისძვრების დროში ევოლუციის პროცესის 
მოდელირებისათვის, რომელიც გამოიყენება მიწისძვრის დროის განაწილების მარტივი მოდელი 
შესწავლისას. პროექტის ფარგლებში პროგრამული პაკეტების გამოყენებით მიმდინარეობდა ETAS 
მოდელზე ფიჭური (cellular) ავტომატის შექმნა. ETAS მოდელით და domino cellular automaton -ით ასეთი 
სიმულირებულ მასივებზე  გამოყენებული იქნა ანალიზი მიწისძვრების დროში განაწილების საკითხის 
შესწავლისთვის. მიწისძვრების დროში განაწილების სკეილინგური მახასიათებლების განსაზღვრის 
პრაქტიკულმა მნიშვნელობამ გაზარდა სხვადასხვა გრძელვადიანი კორელაციების შემცველი მოდელების 
გამოყენების მნიშვნელობა. ჩვენი პროექტის მიზნების მისაღწევად განვახორციელეთ მოლოდინის დროების 
სრული ანალიზი, გავაანალიზეთ სიმულირებულ მონაცემები, რომლებიც მიიღება ETAS და ფიჭური 
ავტომატის მოდელებისგან. ანალიზის  ასეთი  კომბინაცია  პროექტის  ფარგლებში  უნიკალურია  და  
დაგვეხმარება  გამოავლინოს მიწისძვრის დროში განაწილების მნიშნელოვანი თვისებები. 
       პროექტის ფარგლებში შეიქმნა რამდენიმე პროგრამული პაკეტი, SES.exe, EQTIME.exe, DAP.exe. 
ჩატარებული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით შეიქმნა მიწისძვრების კატალოგების ბაზა, მიწისძვრებს 
შორის მოლოდინის დროების და სტიქ-სლიპ აკუსტიკური ემისიის ჩანაწერების ცუგებ შორის დროების 
ინტერვალების მონაცემთა ბაზა.  პროექტის კვლევა სხვადასხვა კვლევის მეთოდების გამოყენების 
თვალზაზრისით ინტერდისციპლინარულია. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საერთაშორის 
მივლინები, კონფერენციებზე მოხდა პროექტის კვლევის შედეგების წარდგენა. მაღალრეიტინგულ 
ჟურნალებში დაიბეჯდა კვლევის შედეგები. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1  Tamaz Chelidze, 
Ekaterine 
Mepharidze,  
Aleksandre 
Sborshchikovi, 
Natalia Zhukova, 
Irma Davitashvili, 
Dimitri Tephnadze, 

ISSN:  0132 - 1447 BULLETIN  OF  THE  
GEORGIAN  NATIONAL  
ACADEMY  OF  SCIENCES, 
vol. 13, no. 3, pp. 69-73, 2019 

მოამბე, 
თბილისი, 
საქართველო 
 

5 
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Levan Laliashvili 

      წარმოდგენილ  ნაშრომში  შესწავლილია  ლაბორატორიული  ზამბარა-მცოცის  სისტემის  მექანიკური 
გარე  ზემოქმედების  დროს  აკუსტიკური  ემისიის  ცუგებს  შორის  (დროების  ინტერვალების) არაწრფივი  
თვისებები.  სტიქ-სლიპ  AE ექპერიმენტები  ჩატარდა  სამი  ტიპის ზამბარის გამოყენებით (78,4 N/m, 235,2 
N/m, 1705,2 N/m). სენსორზე მიეწოდებოდა  სხვადასხვა 0-3V ძაბვა და 5- 120  Hz  დიაპაზონის  სიხშირე.  
აკუსტიკური  ემისიის  ცუგებს  შორის  დროის  ინტერვალების ანალიზისთვის  გამოყენებულ  იქნა  
შემდეგი  მეთოდები:  ტრენდმოცილებული  ფლუქტუაციის მეთოდი (DFA) და რეკურენტული 
გამოსახულების ანალიზი (RP). 
2  Mepharidze E., 

Sborshchikovi A., 
Chelidze T., Zhukova 
N., Davitashvili I., 
Tepnadze D., 
Laliashvili L., 
Matcharashvili T. 

ISBN:  978-9941-13-
899-7 

 
ISSN 1512-1976 

საერთაშორისო  სამეცნიერო 
კონფერენცია 
„ბუნებრივიკატასტროფებისაქ

ართველოში: მონიტორინგი, 
პრევენცია, 
შედეგებისშერბილება“, 

შრომები, თბილისი, 
საქართველო, 12–14 
დეკემბერი, 2019 წ. 
International Scientific 
Conference „Natural Disasters in 

Georgia: Monitoring, Prevention, 
Mitigation“,  
Proceedings, Tbilisi, Georgia, 
December 12-14, 2019 

ივ. 
ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისი 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ

ი, თბილისი, 
საქართველო 

4 

      წარმოდგენილ ნაშრომში გამოკვლეული იქნა აკუსტიკური ემისიის (AE) ცუგებს შორის დროითი 
ინტერვალების (მოვლენების თანმიმდევრობის) მონაცემთა მასივების ანალიზის შედეგები. გარე 
ზემოქმედება სტიქ-სლიპ პროცესის ლაბორატორიულ ჩანაწერებზე იწვევს აკუსტიკური ემისიის 
ჩანაწერების დინამიკურ მახასიათებლების ცვლილებას. სტიქ-სლიპ პროცესის ლაბორატორიული 
ექსპერიმენტები ჩატარდა  სამი ტიპის სიხისტის ზამბარის გამოყენებით. ჩანაწერების გამოკვლევა მოხდა 
სხვადასხვა გარე ზემოქმედების სიხშირის და ძაბვის დროს, რომელიც მოდებული იყო ზედა მოძრავ 
ფუილაზე დამაგრებულ 20 Hz-ან სენზორზე. აკუსტიკური ემისიის დროითი ინტერვალების ანალიზისთვის 
გამოყენებული იქნა დინამიკური, არაწრფივის მეთოდები: ტრენდმოცილებული ანალიზი DFA (Detrend 
Fluctuation Analysis), და რექურენტული გამოსახულების ანალიზი Recurrence plot (RP) analysis. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1  Teimuraz Matcharashvili, 
Zbigniew Czechowski , 

https://doi.org/10.5194/npg-26- Nonlinear Processes in 
Geophysics, 26, pp. 291–

Copernicus 
Publications, 

15 

https://doi.org/10.5194/npg-26-291-2019
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and Natalia Zhukova 291-2019 

 

305, 2019 Germany 

       წარმოდგენილ ნაშრომში კვლევის ჩასატარებლად გამოყენებული იქნა სამხრეთ კალიფორნიის (SC)  1975 - 
2017 წლების მიწისძვრის კატალოგები. ანალიზის მეთოდი წარმოადგენს კომბინირებულ მაჰალანობისის 
მანძილის განსაზღვრას და სუროგატული მონაცემთა მასივების ტესტირების ერთობლიობას და ხშირად 
გამოიყენება კომპლექსური მონაცემების ტესტირებისათვის. ჩატარდა მრავალჯერადი  სეისმური პროცესის 
რეგულარობის შეფასება, რომელიც ჩატარდა საერთო დროის, საერთო მანძილების და დაგროვებული 
სეისმური ენერგიის გამოყენებით. დინამიკური სისტემების შეფასებისათვის გამოყენებული იქნა 3-დ 
მოდელი, რომელშიც მახასიათებლები იყო შეცვლილი რეგულარული ფორმით და რანდომიზაციით, 
გარკვეული ხმაურის დადებით. 

2  Tamaz Chelidze, Giorgi 
Melikadze, Gennady 
Kobzev, Ia Shengelia, 
Nato Jorjiashvili, 
Ekaterine Mepharidze 

https://doi.org/10.1007/s11600-
018-00241-7 

 

Acta Geophysica, Volume 
67, Issue 1, pp 1–16, 2019 

Springer, 
Germany 

16 

     წარმოდგენილი  ნაშრომის კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ჭაბურღილებში წყლის დონის 
ჰიდროსეისმური რეაქცია შორეული მიწისძვრების ტალღების გავრცელების და ამ მიწისძვრები 
დინამიკურად გამოწვეული  ლოკალური სეისმური მოვლენების დროს. რადგან შეგვიძლია დავადგინოთ 
ზემოქმედების ზუსტი ტიპი (ტალღური გავრცელების გარკვეული ფაზა), ჰიდროსეისმური ეფექტების 
ინტერპრეტაცია წრფივია და შეიძლება მოგვაწოდოს ჰიდროსეისმური პროცესების შესახებ ან დედამიწის 
ქერქის დაძაბულობის მდგომარეობაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ასევე შევეცადეთ გაგვერკვია, 
ტელესეისმური ტალღის რა პარამეტრი დომინირებს ჰიდროსეისმურ რეაქციაში (მგრძობიაროაბა) - 
ეპიცენტრალური მანძილი ან სიჩქარე.  

3 Tamaz Chelidze, 
Teimuraz 
Matcharashvili,Vakhtang 
Abashidze,Temur 
Tsaguria, Nadezhda 
Dovgal, Natalya Zhukova 

https://doi.org/10.1007/s40948-
019-00122-3 

 

Geomechanics and 
Geophysics for Geo-
Energy and Geo-
Resources, Volume 5, 
Issue 4, pp 437–455, 
2019hysics for Geo-
Energy and Geo-
Resources, Volume 5, 
Issue 4, pp 437–455, 2019 

Springer, 
Germany 
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        წარმოდგენილ ნაშრომში გამოვიკვლიეთ ენგურის (დასავლეთ კავკასია) თაღოვანი კაშხლის ფუძის 
კვეთის რღვევის დეფორმაციის ზონის 40 წლიანის მონაცემები. რღვევის დეფორმაციის დროითი სერიები 
წარმაოდგენენ ტექტონიკური, ეკოლოგიური და ანროპოგენური ეფექტების ჯამს. ჩვენი წვლილი 
გეოენერგიის გეომექანიკაში წარმ,ოადგენს სირთულის თეორიის გამოყენება რღვევის მონაცემების 
ანალიზისათვის. ასეთი მიდგომა გვაძლევს უკეთ გავიგოთ რღვევის დეფორმაციის დინამიკის რთული 
ბუნება, რაც ასახავს რეგიონალური ტექტონიკის გავლენას, ლოკალურ ტექნოგენურ დაძაბულობას და 
გარემოს ფაქტორებს. ჩვენ გამოვიყენეთ რეკურენტული გამოსახულების გრაფიკები, რეკურენტული 
რაოდენობრივი ანალიზი, ურთიერთდაჯერებული ინფორმაცია და ცალკეული სპექტრის ანალიზი, რათა 
გამოგვევლინა რღვევის დეფორმაციის ისტორიაში უხილავი დროითი სურათების ევოლუცია, რადგან ეს არ 
იქნებოდა გამოვლენილი სტანდარტული სტატისტიკური მეთოდებით. მონაცემთა დამუშავების ასეთი 
მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით, ჩვენ გამოვარჩიეთ გრძელ, საშუალო და მოკლეპერიოდიანი 
ფაქტორები. რღვევის დეფორმაციის დინამიკის არაწრფივი ანალიზი აუცილებელია რღვევის დეფორმაციის 
სხვადასხვა კომპონენტების შეფასებისათვის, რომელიც გავლენას ახდენს კაშხლის უსაფრთხოების დაცვას.   
 

https://doi.org/10.5194/npg-26-291-2019
https://doi.org/10.1007/s11600-018-00241-7
https://doi.org/10.1007/s11600-018-00241-7
https://doi.org/10.1007/s40948-019-00122-3
https://doi.org/10.1007/s40948-019-00122-3
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 ალექსანდრე სბორშჩიკოვი Investigation of Dynamics of 

Earthquake's Temporal 
Distribution 

ნატოს სამეცნიერო სემინარი G5566 - 
სამოქალაქო დაცვის შესაძლებლობების 
გაძლიერება გეო საშიშროების შემცირება 
კავკასიაში: რეგიონალური მიდგომა 
NATO Advanced Research Workshop G5566 -  
Building Civil Protection Capacity to Mitigate 
Geohazards in the Caucasus: A Regional 
Approach 

 

 
8–10 ოქტომბერი, 2019 
საქართველო, ქ. თბილისი 

2  ეკატერინე მეფარიძე TEMPORAL ANALYSIS OF 
STICK-SLIP RECORDS 

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბუნებრივიკატასტროფებისაქართველოში

: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების 
შერბილება“. 
International Scientific Conference „Natural 

Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, 
Mitigation“. 
 

12–14 დეკემბერი, 2019 
საქართველო, ქ. თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1  ალექსანდრე სბორშჩიკოვი Variability of Temporal 

Distribution of Earthquakes 
„მე-10 საერთაშორისო 
კონფერენციაზე გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერება  მეცნიერება 
და განვითარება – ICESD 2019“ (10th  

International  Conference  on  
Environmental  Science  and  
Development-ICESD 2019) 
 
13-15 თებერვალი, 2019 

იტალია, ქ. მილანი 
2 ეკატერინე მეფარიძე Analysis of acoustic emission of 

forced stick-slip process 
„მე-10 საერთაშორისო 
კონფერენციაზე გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერება  მეცნიერება 
და განვითარება – ICESD 2019“ (10th  
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International  Conference  on  
Environmental  Science  and  
Development-ICESD 2019) 
 
13-15 თებერვალი, 2019 

იტალია, ქ. მილანი 
3 თეიმურაზ მაჭარაშვილი Dynamical Characteristics of 

Earthquakes Time Distribution 
ევროპის ფიზიკის საზოგადოების 
კონფერენციაში „სტატისტიკური 
ფიზიკა და კომპლექსური სისტემები“ 

- „Statistical Physics and Complex 

Systems” SPCS 2019 
4 ალექსანდრე სბორშჩიკოვი The Analysis of Temporal 

Distribution of Earthquakes Events 
2019 წლის მე-10 საერთაშორისო 
კონფერენციაზე ‘გარემოს დაცვის 
ინჟინერია და მისი გამოყენება’ ICEEA 
2019 – The 2019 10th International 
Conference on Environmental Engineering 
and Applications - ICEEA 2019 

26-28 ივნისი, 2019 

ჩეხეთის რესპუბლიკა, ქ. პრაღა 
5 ეკატერინე მეფარიძე Analysis of Time Intervals of 

Acoustic Emission Under 
Influences Variation 

2019 წლის მე-10 საერთაშორისო 
კონფერენციაზე ‘გარემოს დაცვის 
ინჟინერია და მისი გამოყენება’ ICEEA 
2019 – The 2019 10th International 
Conference on Environmental Engineering 
and Applications - ICEEA 2019 

26-28 ივნისი, 2019 

ჩეხეთის რესპუბლიკა, ქ. პრაღა 

6 თეიმურაზ მაჭარაშვილი Dynamical changes of foundation 
displacements and local seismic 
activity occurred during 
construction of Enguri arch dam 

ევროპის დედამიწის შემსწავლელ 
მეცნიერთა და ინჟინერთა ასოციაციის 
კონფერენცია და გამოფენა, 2019 - The 
European Association of Geoscientists and 
Engineers (EAGE) - Near Surface 
Geoscience  Conference  & Exhibition 
2019 
 
8-12 სექტემბერი, 2019 

ნიდერლანდები, ქ. ჰააგა 
7 ალექსანდრე სბორშჩიკოვი Linear and Non-Linear Analysis of 

Earthquakes Temporal Distribution 
2019 წლის მე-8 საერთაშორისო 
კონფერენციის “გარემო, ქიმია და 
ბიოლოგია (ICECB 2019)” –  2019 8th 
International Conference on Environment,  
Chemistry and Biology (ICECB 2019) 
 
19-21 ნოემბერი, 2019 

საფრანგეთი, ქ. პარიზი 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის  სექტორი 
    

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მათემატიკის დოქტორი, უფრ. მეცნ. თან. 

თენგიზ ქირია  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

შ. ადამია - გეოლოგიის მეცნ.დოქტორი, უფრ. მეცნ. თან. 

ვ. ალანია  -  გეოლოგიის მეცნ. დოქტორი 

ნ. სადრაძე - გეოლოგიის მეცნ. დოქტორი 

გ. ბერიშვილი - აკად. დოქტორი ,  უფრ. მეცნ. თან. 

ნ. მებაღიშვილი - აკად. დოქტორი,  მეცნ. თან. 

მ. ნიკოლაიშვილი - აკად. დოქტორი,  უფრ.მეცნ. თან. 

ე.ლომაძე -სპეციალისტი 
ნ. ყვავაძე-მეცნ. თან. 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნ

იერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულე

ბისმითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
მყარ დედამიწაში მიმოქცევითი 

მოვლენების კვლევა თბილისის 

მიწისქვეშა 

ობსერვატორიაშიმიღებულიუწყვეტი 

დაკვირვებითი 

მონაცემებისმიხედვით.(გარდამავალი). 

ა.თბილისის მიწისქვეშა მიმოქცევითი 

ლაბორატორიის 1989-1991 წლების 

ვერტიკალური 

ექსტენზომეტრისმონაცემების ერთი 

ეფექტურიშეფასების შესახებ. 

 

 

 

 

 

2010-2020 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი: თ. 

ქირია, -კორდინაციას გაუწევს 

პროექტით გათვალისწინებულ 

კვლევას და პასუხისმგებელი 

იქნება, როგორც სამეცნიერო 

შედეგებზე, ისე  პროექტით 

გათვალისწინებულ საქმიანობის 

ანგარიშზე. ასევე დაევალებათ : 

ტრიგერული პროცესებით 

მიკრომიწისძვრების 

მონიტორინგი სხვადასხვა 

სეისმოლოგიურ 

პირობებში;მონიტორინგით 

მიღებული  მასალების 

დამუშავება მათი გენეზისისა და 

ფორმირების კანონზომიერების 

დადგენის მიზნით. 

სხვა პერსონალი: 

მ.ნიკოლაიშვილი, ე.ლომაძე 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე 

არსებული ძლიერი 

ლოკალურიმაგნიტური 

ანომალიებისკვლევა ბუნებრივი 

მაგნიტოთერაპიულიკურორტის 

მოდელის 

შემოთავაზებისმიზნით.(გარდამავალი). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საპლანეტათაშორისი მაგნიტური 

 ველის სექტორული სტრუქტურის 

 გავლენა გეომაგნიტური ველის  

Bzკომპონენტაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2020 

- საკვლევი ობიექტის შესახებ 

არსებული საფონდო, 

გამოქვეყნებული გეოლოგიურ-

გეოფიზიკური მასალების  

მოპოვება, მონიტორინგით 

მიღებული  მასალების 

დამუშავება მათი გენეზისისა და 

ფორმირების კანონზომიერების 

დადგენის მიზნით. 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.ბერიშვილი, თ.ქირია 

კორდინაციას გაუწევენ 

პროექტით გათვალისწინებულ 

კვლევას და პასუხისმგებელი 

იქნებიან, როგორც სამეცნიერო 

შედეგებზე, ისე  პროექტით 

გათვალისწინებულ საქმიანობის 

სამუშაოებისჩატარება -

ანგარიშზე. ჩატარდება 

საკვლევტერიტორიაზემაგნიტუ

რიდაელექტრომეტრულისაექსპე

დიციომასალებისდამუშავებასტა

ტისტიკურიანალიზისმეთოდები

თ. 
სხვა პერსონალი: 

მ.ნიკოლაიშვილი, 

ნ.მებაღიშვილი, ე.ლომაძე- 

მასალებისდამუშავება, 

დეტალურირუკებისადაჭრილებ

ისშედგენა - 

მოპოვებულიმასალებისდამუშავ

ებასტატისტიკურიანალიზისმეთ

ოდებით. 

 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

თ.ქირია, ნ.მებაღიშვილი 

-კორდინაციას გაუწევენ 

პროექტით გათვალისწინებულ 

კვლევას და პასუხისმგებელი 

იქნებიან, როგორც სამეცნიერო 

შედეგებზე, ისე  პროექტით 

გათვალისწინებულ საქმიანობის 

ანგარიშზე. სხვა პერსონალს: 

მ.ნიკოლაიშვილი, გ.ბერიშვილი, 

ე.ლომაძე ევალებათ: 
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2004-2017 წლების მონაცემების 

დამუშავება: M≥4.5 

მაგნიტუდისმიწისძვრებისხვადა

სხვასაერთაშორისოკატალოგები

დან, საპლანეტაშორისო 

მაგნიტური ველის (სმვ) 

დაძაბულობის Bz მდგენელი, 

პლანეტარული Ap   (ap)და Dst  -

ინდექსები, დედამიწის დღე-

ღამური ბრუნვის პერიოდის ΔT- 

ცვლილებები, მთვარის პერიგეა 

და აპოგეა და ასევე მთვარის 

ფაზების თარიღები. 

 

    

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

1. შესწავლია თბილისის მიწისქვეშა მიმოქცევითი ლაბორატორიის 1989-1991 წლების 

ექსტენზომეტრული მონაცემები და მათი ქცევის ბუნება. წარმოდგენილია შერჩევითი 

ძალდებული სტატისტიკური მეთოდის გამოყენება წინასწარ დასახელებულ  ჰიპოთეზათა 

შესრულების არეების განსასაზღვრავად. აღნიშნული წლების  მონაცემებში მეტწილად 

დაფიქსირებულია  მცირე ინტენსივობის მოძრაობები, თუ არ ჩავთვლით იშვიათ  ეპიზოდურ 

ძლიერ გადახრებს, საბოლოოდ პროცესი სტატისტიკურად სტაციონარულია და მასში იკვეთება 

სტატისტკური სტრუქტურები, რომელიც ძირითადად დამახასიათებელია გარკვეული 

პერიოდული (მონაცვლეობითი) ფაქტორების მოქმედების  დროს. სხვა სიტყვებით ეს იმას 

ნიშნავს, რომ მაღალი ალბათობით  მიმოქცევით მონაცემებში დაიკვირვება შემომსაზღვრელი 

ქანების მხრიდან ერთნაირი სიმძლავრის ზემოქმედებათა  შედეგად   მიღებული   სტაციონარული 

სტოქასტური ქცევა. განვიხილეთ  T  სტატისტიკით   სასარგებლო სიგნალის აღდგენა, რომელიც 

გენერირებულია სწორედ დეტერმინისტული ხასიათის ზეგავლენით. მოყვანილია   

სტატისტიკური შეფასებების  მოდელი  ნორმალური განაწილებასთან შედარების მეთოდით, 

როცა ცნობილია ამ განაწილების პარამეტრები (სინჯი განაწილების მეთოდი). 

2.  დაბალმთიანი გურიის (სოფ. აცანა) ტერიტორიაზე ლოკალური ინტენსიური გეომაგნიტური 

ანომალიების ფაქიზი სტრუქტურის შესასწავლად ჩატარებულია მაგნიტური გაზომვები 

ერთდროულად ორი ციფრული, პროტონური მაგნიტომეტრით. 

აცანის ანომალიაში რამოდენიმეუბანია  განსაკუთრებით საინტერესო: აცანის ჩრდილო 

ფერდობი, სადაც ველის მნიშვნელობა იცვლება 46000-54400 გამის ფარგლებში; აცანის 

აღმოსავლეთით, ე.წ სერბიეთის უბანში მაგნიტური ველი 51000 გამას  რიგისაა და ყველაზე 

ძლიერი ველი აღმოჩნდა მდ. აცაურას სათავეში (ეს აცანას ცენტრია), სადაც  ველის მნიშვნელობამ 
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54500 გამას მიაღწია.  აღსანიშნავია, რომ იმავე მდ. აცაურას შუაწელში, სათავიდან 300 მ-ში 

სტადიონზე ველი ეცემა 47000 გამამდე. 

სტადიონის პროფილების მიხედვით (5 პროფილზე), მხოლოდ ერთ გარბენაზე  

დათვლილია ( V=2მ/წმ) მაგნიტური ველის გრადიენტები და სხვადასხვა სიჩქარით მოძრავ 

ადამიანზე მაგნიტური ველის გამჭოლი ნაკადები: 𝛥𝑃̅̅ ̅̅ =(ΔH)2/8π, რომელიც იცვლება𝛥𝐻̅̅ ̅̅ 148-301 

გამა/მ  ფარგლებში და  𝛥𝑃̅̅ ̅̅ 1.38-3.6  ვტ 10-4 

თუ რა გავლენას ახდენს ადამიანზე აღნიშნული ნაკადები ( სასარგებლოს თუ მავნეს), ეს ალბათ 

უნდა დაადგინოს კვალიფიციურმა მედიკოსებმა. 

დედამიწის ანომალური მაგნიტური ველის ასეთი  ცვლილებები 46000-54500 გამის 

ფარგლებშივფიქრობთ, გამოწვეულია აქ გავრცელებული მძლავრი შუა ეოცენის ვულკანოგენური 

ქანებით, რომელიც ხასიათდება მაღალი მაგნიტური თვისებებით. როგორც სამეცნიერო, ასევე 

სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროა გურიის  რეგიონალურ მაგნიტურ 

ანომალიაში შემავალი ინტესიური ლოკალური ანომალიების დეტალური მაგნიტური და 

ელექტრომეტრული კვლევა, რათა შეიქმნას საკვლევი პოლიგონი, შემუშავდეს გეომაგნიტური 

კვლევის სრულყოფილი მეთოდიკა, შედგენილ იქნას შესაბამისი დეტალური მაგნიტური რუქები, 

ჩამოყალიბდეს სამეცნიერო დასკვნები და მიღებულ იქნას რეკომენდაციები. 

3.მიმდინარეობს თემის ‘’დედამიწასთან ახლომდებარე კოსმოსური სივრცის ფიზიკური ველების 

ერთობლივი გავლენა სეისმურობაზე’’ გამოკვლევა. 

განიხილება დედამიწის სხვადასხვა რეგიონებში(სამხრეთ კალიფორნია, სანანდრეას რღვევის 

ზოლის ირგვლივ, იაპონიის და ინდონეზიის სეისმურად მეტად აქტიური ზონები), როგორც 

მიკრომიწისძვრები  M≤3, ასევე ძლიერი M≥4 მიწისძვრები. 

გამოყენებულია შემდეგი მონაცემები : 

1. საპლანეტაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ)დაძაბულობის  Bz მდგენელი (თანამედროვე 

თანამგზავრული მონაცემების), სმვ-ს სექტორული სტრუქტურა. 

2. დედამიწის დღე-ღამური ბრუნვის Δω- კუთხური სიჩქარის მონაცემები. 

3. გეომაგნიტური ველის პლანეტარული Dst - ინდექსის მონაცემები. 

4. მთვარის ფაზების (სავსე მთვარე) მონაცვლეობის მონაცემები, პერიგეი და აპოგეი, სუპერ 

მთვარის  Dfm- დედამიწიდან დაშორების მონაცემები, მიღებული მთვარის ლაზერული 

ლიკაციით. 

გაანალიზებულია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული გამოქვეყნებული ნაშრომები, 

მიმდინარეობს მოპოვებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი, მათი სეისმურობაზე 

შესაძლო გავლენის დასადგენად, გამოსაქვეყნებლად მზადდება პირველადი შედეგები. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის 

აგებულება, დეფორმაციის დრო 

და მაგნიტუდა 

2.1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი 

2.  2.1.5.  დედამიწის და მასთან 

დაკავშირებული გარემოს 

შემსწავლელი მეცნიერებანი 

204864548 

 

საქართველოს ინტერაქტიული 

გეოლოგიური რუკა, მასშტაბი 

1:200000 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

ვიქტორ ალანია/ ხელმძღვანელი 

ონისე ენუქიძე/ კოორდინატორი 

შოთა ადამია/ძირითადი 

პერსონალი 

ნინო სადრაძე/ძირითადი 

პერსონალი 

ალექსანდრე ჭაბუკიანი/ 

ძირითადი პერსონალი 

ალეკო გვენცაძე/ძირითადი 

პერსონალი 

გიორგი ვაშაკიძე/ძირითადი 

პერსონალი  

 

ნინო სადრაძე/ხელმძღვანელი 

შოთა ადამია/ძირითადი 

პერსონალი 

კობა ხმალაძე/კოორდინატორი 

გელა ტალახაძე/ძირითადი 

პერსონალი 

ზურაბ ჭაია/ძირითადი 

პერსონალი 

 

 

 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 

1.ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საკვლევი ტერიტორიის სიღრმული აგებულების შესწავლა, დეფორმაციის 

სტრუქტურული სტილის დადგენა, ბალანსირებული ჭრილების და 3 განზომილებიანი სტრუქტურული 

მოდელების აგება. 3 განზომილებიანი სტრუქტურული მოდელების საფუძველზე პოტენციური აქტიური 

რღვევითი (შეცოცებების) სისტემების გამოყოფა და მათი სეისმური რისკის შეფასება. დასახული მიზნის 

გადასაწყვეტად აუცილებელი იყო შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: (1) სეისმური პროფილების 

სტრუქტურული ინტერპრეტაცია; (2) ზედაპირული გეოლოგიური, ჭაბურღილების მონაცემების და 
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სეისმოპროფილების ინტერპრეტაციაზე დაყრდნობით  ბალანსირებული ჭრილების აგება; (3) 

ინტერპრეტირებული სეისმური პროფილების გამოყენებით 3 განზომილებიანი სტრუქტურული მოდელის 

აგება; (4) 3 განზომილებიანი სტრუქტურულ მოდელების და მიწისძვრების (ისტორიული და თანამედროვე) 

მონაცემების გამოყენებით აქტიური სტრუქტურების (ფარული შეცოცებები, სტრუქტურული სოლები და ა. 

შ) დადგენაა; და (5) შერჩეული ჭრილისათვის 2 განზომილებიანი პროგრესული (თანმიმდევრული) 

კინემატიკური  მოდელირება. როგორც სეისმური პროფილების ინტერპრეტაცია, ასევე ბალანსირებული 

ჭრილების და 3 განზომილებიანი სტრუქტურული მოდელების აგება მოვახდინეთ Move სპეციალური 

სტრუქტურული გეოლოგიის კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით. საკვლევი და მის მიმდებარე 

ტერიტორიების ფარგლებში არსებული სტრუქტურების (ნაოჭები, რღვევები, შეცოცეცები) ზედაპირული 

გეომეტრიის დასადგენათ ჩავატარეთ საველე-გეოლოგური სამუშაოები. საველე-გეოლოგიური 

სამუშაოებიდან მიღებული მონაცემები, ჭაბურღილების (ფენების ჩაწოლის სიღრმე და მათი ასაკები) 

მონაცემებთან ერთად გამოვიყენეთ, როგორც სეისმური პროფილების ინტერპრეტაციისათვის, ასევე  

ბალანსირებული ჭრილების აგებისათვის.  ინტერპრეტირებული სეისმური პროფილების და 

ბალანსირებული ჭრილების მიხედვით აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებით სარტყელის 

ფარგლებში ძირითადად გამოიყოფა სამხრეთ-ვერგენტული და ჩრდილო ვერგენტული რღვევა-

გავრცელებადი ნაოჭები, დუპლექსები და სტრუქტურული სოლები. საკვლევი ტერიტორიის სამხრეთით, 

სტრუქტურული სოლის თავზე განვითარებულია სამხრეთ-ვერგენტული პასიური ზურგის შეცოცებები, 

ხოლო სარტყელის ფრონტული ნაწილი კი წარმოდგენილია სამკუთხა ზონით. სამხრეთ-ვერგენტული 

რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭები აგებულია ცარც-პალეოგენური ქანებით. ამ ნაოჭების სამხრეთი ფრთა 

გართულებულია შეცოცებებით. სამკუთხა ზონის ჩრდილოეთით მდებარე სამხრეთ ვერგენტული შეცოცება 

ტიპიური პასიური ზურგის შეცოცებაა და აგებულია ნეოგენური ასაკის ქანებით, ხოლო მის ქვეშ მდებარე 

დუპლექსები (ან სტრუქტურული სოლი) კი წარმოდგენილია ცარც-პალეოგენური ასაკის ქანებით. 2 

განზომილებიანი პროგრესული კინემატიკური მოდელში ნაჩვენებია საწყისი (არადეფორმირებული), 

შუალედურ და საბოლოო ევოლუცია. მოდელის თანახმად დეფორმაცია იწყება შუა მიოცენიდან. მოდელში 

ნაჩვენებია სამხრეთ და ჩრდილო ვერგენტული სტრუქტურების თანმიმდევრული ევოლუცია და 

კინემატიკა. მოდელირებაში ნაჩვენებია, რომ სამხრეთ-ვერგენტული რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭების 

ფორმირება დაკავშირებულია სტრუქტურული სოლის სამხრეთიდან ჩრდილოეთით გადაადგილებასთან. 3 

განზომილები სტრუქტურული მოდელირებისათვის შევარჩიეთ ორი ობიექტი: (1) ქ. გორის ტერიტორია და 

(2) დასავლეთ მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის ფრონტული ნაწილი. 

მოდელირებისათვის გამოყენებული იყო ინტერპრეტირებული 2 განზომილებიანი სეისმური პროფილები. 

მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ სეისმურად აქტიური სტრუქტურები ძირითადად დაკავშირებული 

უნდა იყოს ფარულ შეცოცებებთან ან სტრუქტურულ სოლებთან. წალკის ფართობზე გამოვლენილია 

კომპრესიულ დეფორმაციაში ჩართული მეოთხელი ასაკის ლავური ნაკადების გეომეტრია. ზემოთ 

აღნიშნული შედეგების გათვალისწინებიღ აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთი სქელ-ზეწრული ნაოჭა-

შეცოცებითი სარტყელია. მისი ფორმირება (აჭარა-თრიალეთის ჭიმვითი აუზის ინვერსია) დაკავშირებული 

იყო გვიან ალპურ დროში მცირე კავკასიონის ფუნდამენტის სოლის სამხრეთიდან ჩრდილოეთი 

მიმართულებით გადაადგილებასთან. ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი ტექტონიკურად აქტიურია, რაზეც 

მიუთითებს უახლესი GPS მონაცემები და თანამედროვე და ისტორიული მიწისძვრები. 

 

 

2.პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ქართული და ინგლისური 1:200000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური 

რუკა მთელი საქართველოსთვის. Arc GIS 10.2.1. პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. მომზადდა 
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გეოლოგიური სხვადასხვა  გეოსივრცითი ვექტორული გამოსახულებები, მონაცემთა ბაზაში ატრიბუტული 

ინფორმაციის სახით ჩაეწერა მახასიათებლები  

განახლებული გეოლოგიური რუკებისთვის შეიქმნა უნიფიცირებული, ციფრული ლეგენდა (დანართი 

უნიფიცირებული ციფრული ლეგენდა); 

ჩატარდა გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოები ციფრული გეოლოგიური რუკის შესადგენად გეოლოგიური 

სხეულების, საზღვრების, სტრუქტურის და შედგენილობის დასაზუსტებლად, აგრეთვე ჩატარდა 

ბიოსტრატიგრაფიული და მაგმური ფორმაციების პეტროქიმიური და გეოქიმიური კვლევები. 

შედგენილია პალეოტექტონიკური და ნეოტექტონიკური რეკონსტრუქციები და შესაბამისი რუკები;  

შეიქმნა საქათველოს 1:200000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური რუკის განმარტებითი ბარათი ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე, რომლებშიც მოცემულია არსებული ინფორმაცია საქართველოს ლითოსფეროს 

ფორმირების და ევოლუციის შესახებ დაახლოვებით ბოლო 1 მილიარდი წლის განმავლობაში. 

საქართველოს ტერიტორიის გეოლოგიური ისტორიის მაგალითზე განხილულია შავი ზღვა-კასპიის ზღვის 

რეგიონში ლითოსფეროს აგებულების, პრეკოლიზიური და პოსტკოლიზიური განვითარების ზოგადი 

კანონზომიერებები (დანართი: 1:200000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური რუკის განმარტებითი ბარათი 

ქართულ ენაზე და 1:200000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური რუკის განმარტებითი ბარათი ინგლისურ 

ენაზე). 

გეოლოგიური წარმონაქმნების აღწერა განმარტებით ბარათში მთავარი ტექტონიკური ერთეულების 

მიხედვითაა მოცემული ასაკობრივი თანმიმდევრობით - ძველიდან ახლისაკენ. ფორმაციები 

დაჯგუფებულია შემდეგნაირად: კამბრიულისწინა - პალეოზოური ფუნდამენტი; კოლიზიურისწინა 

ტექტონოსტრატიგრაფიული ერთეულები (ტსე) მეზოზოური-ადრეკაინოზოური; სინ-პოსტკოლიზიური 

(ტსე) ერთეულები. მთავარი ტექტონიკური ერთეულების ფორმაციათა აღწერა ხდება თანმიმდევრობით 

ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ: 1. კავკასიონის ნაოჭა-რღვევითი მთიანი სარტყელი (კნრმს): მთავარი 

ქედის ზონა; სამხრეთი ფერდის ზონა; 2. ამიერკავკასიის მთათაშუეთი - საქართველოს ბელტი (სბ); 3. აჭარა-

თრიალეთის მთიანი სარტყელი (ათნრმს); 4. ართვინ-ბოლნისის ბელტი (აბბ); 5. ვულკანური ზეგნები და 

ჩამქრალი ვულკანები. 

შეიქმნა სერვერული ინფრასტრუქტურა, მოწყობილობების კონფიგურირება და მხარდაჭერა. გაიმართა 

ქსელური მოწყობილობები, მოხდა ოპერაციული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

შეიქმნა ორი ვებ-აპლიკაცია: geoscience.ge and geomaps.ge. აპლიკაციები, რომლმაც საშუალებას მოგვცა 

ინტერნეტ სივრცეში განგვათავსებინა პროექტის ფარგლებში შექმნილი გეოლოგიური ვექტორული 

გამოსახულებები და ტექსტური აღწერილობითი მასალები, რაც ხელმისაწვდომს გახდის ინფორმაციის 

მოძიებას ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. 

 

 

 

 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 
 

Victor Alania, Onise Enukidze, Niko 
Tevzadze 
 
 
 
Sh. Adamia, V. Alania, A. 
Chabukiani, T. Mumladze, A. 
Gventsadze, N. Lursmanashvili, and 
N. Sadradze 
 
Pace Paolo, Borello Stefano, Battara 
Enrica , Ferretto Paola ,Tevzadze 
Revaz, Tevzadze Nikoloz, Janiashvili 
Alexander, Sanishvili Artem, Alania 
Victor, Enukidze Onise 
 

Sh. Adamia, V. Alania, T. Beridze, A. 
Chabukiani, O. Enukidze, N. 
Sadradze 
 
 
Pace Paolo, Ricciato Angelo, Riva 
Alberto, Tevzadze Revaz, Janiashvili 
Alexander, Alania Victor, Enukidze 
Onise 
 
Elena Russo, Alessandro Tibaldi, 
Fabio Luca Bonali, Federico Pasquarè 
Mariotto, Victor Alania, Aleko 
Chabukiani, Onise Enukidze, Nino 
Tsereteli 
 

Victor Alania 
 
 
 
Marc Sosson, Ara Avagyan, 
Yevgeniya Sheremet, Victor Alania, 
Onise Enukidze, Zoé Candaux, Lilit 
Sahakyan, Nino Sadradze, Nino 
Tsereteli, Sargis Vardanyan 

Some problems of Caucasus 
tectonics: new insight and data from 
the structural cross-sections 
 
 
Geodynamics and Seismicity of the 
Lithosphere of the Black Sea – 
Caspian Sea Region 
 
 
Field-based Characterisation of 
Reservoir Units in the Kura-Kartli 
Foreland Basin, Central Georgia 
 
 
Evolution of the Mesozoic-Cenozoic 
Basins of the Caucasian region 
 
 
 
The Control of Pre-Existing Faults on 
the Development of Thrust-Related 
Folds in the Kura Foreland Fold-and-
Thrust Belt (Norio License Block, 
Onshore Georgia) 
Recent tectonic stress field and 
deformations in the Rioni basin 
region, Georgia 
 
 
Structural architecture of the 
Georgian part of Lesser Caucasus 
orogen using seismic reflection 
profiles 
 

 

Influence of inherited crustal faults 
zones on the geodynamic evolution of 
the Caucasus and Black Sea basins 

AAPG GTW: Exploration and 
Production in the Black Sea, 
Caucasus, and Caspian Region, 18–

19 SEPTEMBER 2019, BATUMI, 
GEORGIA 
AAPG GTW: Exploration and 
Production in the Black Sea, 
Caucasus, and Caspian Region, 18–

19 SEPTEMBER 2019, BATUMI, 
GEORGIA 
AAPG GTW: Exploration and 
Production in the Black Sea, 
Caucasus, and Caspian Region, 18–

19 SEPTEMBER 2019, BATUMI, 
GEORGIA 
AAPG GTW: Exploration and 
Production in the Black Sea, 
Caucasus, and Caspian Region, 18–

19 SEPTEMBER 2019, BATUMI, 
GEORGIA 
AAPG GTW: Exploration and 
Production in the Black Sea, 
Caucasus, and Caspian Region, 18–

19 SEPTEMBER 2019, BATUMI, 
GEORGIA 
NATO Advanced Research 
Workshop G5566 - 8-10 October 
2019, Tbilisi, Georgia 
 
 
NATO Advanced Research 
Workshop G5566 - 8-10 October 
2019, Tbilisi, Georgia 
 
NATO Advanced Research 
Workshop G5566 - 8-10 October 
2019, Tbilisi, Georgia 
 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

  

Pace Paolo, Ricciato Angelo, Riva 
Alberto, Tevzadze Revaz, Janiashvili 
Alexander, Alania Victor, Enukidze 
Onise 
 
 
Victor Alania, Alexander Chabukiani, 
Onise Enukidze, David Bluashvili 
 
 
 

Giorgi Boichenko, Tea Godoladze, 
Eric Cowgill, Victor Alania, Salome 
Gogoladze, Giorgi Merebashvili 

The Control of Pre-Existing Faults on 
the Development of Thrust-Related 
Folds in the Kura Foreland Fold-and-
Thrust Belt (Norio License Block, 
Onshore Georgia) 
 
Structure of frontal part (Dzegvi-
Kavtiskhevi area) of the eastern 
Achara-Trialeti fold-and-thrust 
belt,Georgia 
 
Characterization of fluvial terraces in 
the eastern segment of Adjara-Trialeti 
fold-thrust belt, Lesser Caucasus, 
Georgia 

AAPG ERC Parathetys Petroleum 
System Between Central Europe and 
the Caspian Region, Vienna, Austria, 
2019 
 
 
EGU General Assembly, 2019, 
Vienna, Austria 
 
 
 
AGU Fall Meeting 2019, USA 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორი 

 

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი; ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, ავთანდილ 

ამირანაშვილი 

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

კერესელიძე ზ., გველესიანი ა., ფიზ.-მათ. მეცნ. Dდოქტორები., ჩიხლაძე ვ., აკად. ხარ. დოქტორები - 
მთავარი მეცნ. თანამშრომლები; ხარჩილავა ჯ., ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორები; ბლიაძე თ., დევიძე მ., 
კირკიტაძე დ., ჩარგაზია ხ., ჩხიტუნიძე მ. – აკად. ხარ. დოქტორები, უფრ. მეცნ. თანამშრომლები; 
ჭანკვეტაძე ა., ჯამრიშვილი ნ., თავიდაშვილი ხ. - მეცნ. თანამშრომლები;   ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., 
ბერიშვილი ტ. – ინჟინრები; მიტინი მ. – ლაბორანტი.  

ჯანელიძე ი., სპეციალისტი (შტატგარეშე პერსონალი, ანაზღაურების გარეშე) 

ინსტიტუტის სხვა პერსონალი: ღლონტი ნ. (აკად. ხარ. დოქტორები, ინსტიტუტის დირექტორი), 
ხვედელიძე ი. (აკად. ხარ. დოქტორები, უფრ. მეცნ. თანამშრომლი), 

სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებიდან მონაწილე პირები (ანაზღაურების გარეშე): 
ქართველიშვილი ლ. (ტექნ. დოქტორი, გარემოს ეროვნული სააგენტო), მეგრელიძე ლ. (აკად. ხარ. 
დოქტორები, გარემოს ეროვნული სააგენტო),  ცინცაძე თ. (აკად. ხარ. დოქტორები, 

https://agu.confex.com/agu/fm19/prelim.cgi/Paper/586448
https://agu.confex.com/agu/fm19/prelim.cgi/Paper/586448
https://agu.confex.com/agu/fm19/prelim.cgi/Paper/586448
https://agu.confex.com/agu/fm19/prelim.cgi/Paper/586448
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ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, სტუ, ინსტიტუტის დირექტორი), ფიფია მ. (აკად. ხარ. 
დოქტორები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, სტუ), სამხარაძე ი. (ჰიდრომეტეოროლოგიის 
ინსტიტუტი, სტუ), ქურდაშვილი ლ. (აკად. ხარ. დოქტორები, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი,თბილისი, საქართველო), ჯაფარიძე ნ. (მედიცინის აკად. დოქტ., სამედიცინო 
უნივერსიტეტი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო), ხაზარაძე ქ. (მედიცინის აკად. დოქტ., 
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო), წიქარიშვილი კ. (აკად. ხარ. დოქტორები, ვახუშტი ბაგრატიონის 
სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი), წიკლაური ხ. (აკად. ხარ. დოქტორები, გაცული ტერიტორიების 
სააგენტო), ბერიანიძე ნ. (ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
დოქტორანტი), მჭედლიშვილი ა. (ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
სტუდენტი), ძოძუაშვილი უ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”, დირექტორი), 
საური ი. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), თელია შ. (სამხედრო სამეცნიერო–

ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), ჯავახიშვილი ნ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი 
“დელტა”), გვასალია გ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), კეკენაძე ე. (სამხედრო 
სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), მეკოშკიშვილი ნ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური 
ცენტრი “დელტა”), ცხვედიაშვილი გ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), 

კვესელავა ნ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), წერეთელი ა.   (სამხედრო 
სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), ბურნაძე ა.   (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი 
“დელტა”). 

 

 
1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
 
1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

საქართველოში ბუნებრივი და 

ანთროპოგენური ატმოსფერული 

მახასიათებლების და 

მოვლენების კვლევა უსაფრთხო 

ეკოსისტემების შექმნის და 

ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით. 

გეოფიზიკა, ატმოსფეროს 

ფიზიკა, ამინდის მოდიფიკაცია, 

2014-2023 

ამირანაშვილი ა. – პროექტის 

ხელმძღვანელი 

გველესიანი ა. – ეტაპების 

ხელმძღვანელი, ძირითადი 

შემსრულებელი 

კერესელიდზე ზ. – ეტაპების 

ხელმძღვანელი, ძირითადი 

შემსრულებელი 

ჩარგაზია ხ. – ეტაპების 

ხელმძღვანელი, ძირითადი 
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კლიმატის ცვლილება, 

ეკოლოგია, მწვანე 

ტექნოლოგიები, კომპლეასური 

გეოფიზიკური კვლევები, 

კატასტროფების რისკების 

შეფასება, ბიოკლიმატოლოგია 

შემსრულებელი 

დევიძე მ. – ეტაპების 

ხელმძღვანელი, ძირითადი 

შემსრულებელი 

ჩიხლაძე ვ. – ეტაპების 

ხელმძღვანელი, ძირითადი 

შემსრულებელი 

ხარჩილავა ჯ.  ბლიაძე თ.,  , 

კირკიტაძე დ., ჩხიტუნიძე მ., 

ჭანკვეტაძე ა., ჯამრიშვილი ნ.,  

თავიდაშვილი ხ. – ძირითადი 

შემსრულებლები 

 ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., 

ბერიშვილი ტ., მიტინი მ.,  – 

სამეცნიერო ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

სხვა პარტნიორ  

ორგანიზაციებიდან მონაწილე 

პირები (ანაზღაურების გარეშე:  

ქართველიშვილი ლ., მეგრელიძე 

ლ.,  ცინცაძე თ., ფიფია მ., 
სამხარაძე ი., ქურდაშვილი ლ., 

ჯაფარიძე ნ., ხაზარაძე ქ., 
წიქარიშვილი კ., წიკლაური ხ., 
ბერიანიძე ნ., მჭედლიშვილი ა., 
ძოძუაშვილი უ., საური ი., 
თელია შ., ჯავახიშვილი ნ., 
გვასალია გ.,  კეკენაძე ე., 
მეკოშკიშვილი ნ., ცხვედიაშვილი 

გ., კვესელავა ნ., წერეთელი ა., 
ბურნაძე ა. 

1.1 

 

გარდამავალი ეტაპი: 

ქალაქ თბილისში და 

საქართველოს სხვა რეგიონებში 

მიწისპირა ოზონის, აზოტის,  

გოგირდის და ნახშირბადის 

ჟანგეულების, აეროზოლების 

წონითი კონცენტრაციის, 

სუბმიკრონული  აეროზოლების 

შემცველობის, მსუბუქი იონების 

კონცენტრაციის, სტანდარტული 

მეტეოროლოგიური 

2014-2023 

ამირანაშვილი ა. – პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ჩიხლაძე ვ. – ეტაპების 

ხელმძღვანელი, ძირითადი 

შემსრულებელი 

ხარჩილავა ჯ., ბლიაძე თ.,  

კირკიტაძე დ., ჭანკვეტაძე ა., 

ჯამრიშვილი ნ.,  თავიდაშვილი 

ხ., ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., 

ბერიშვილი ტ. 
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პარამეტრების (ტემპერატურა, 

წნევა, ჰაერის ტენიანობა, ქარის 

სიჩქარე და მიმართულება), მზის 

პირდაპირი და ჯამური 

რადიაციის, ატმოსფეროს 

აეროზოლური ოპტიკური 

სისქის, ხილვადობის, ჰაერის 

ბუნებრივი რადიოაქტიურობის 

(რადონი და ნიადაგის გამა-

გამოსხივება), ელჭექების 

აქტივობის, გეომაგნიტური 

ველის, დედამიწის 

მიმოქცევების, გალაქტიკური 

კოსმოსური სხივების 

ინტენსივობის კომპლექსური 

სტაციონარული და სამარშრუტო 

მონიტორინგი (გაზომვები,  

მონაცემების მიმდინარე 

ანალიზი, მონაცემების 

ელექტრონული ბაზა) 2014-2023 

წწ. 

2019 წ. გაგრძელდა მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის, რადონის და  მსუბუქი იონების შემცველობის, მზის 

პირდაპირი და ჯამური რადიაციის, სტანდარტული მეტეოროლოგიური პარამეტრების (ჰაერის 

ტემპერატურა და ტენიანობა, ატმოსფეროს წნევა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება, ხილვადობა და სხვა) 

კომპლექსური მონიტორინგი, არსებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი. 

1.2 

 

გარდამავალი ეტაპი: 

აღმოსავლეთ საქართველოში 

«METEOR  735CDP10» ტიპის 

მეტეოროლოგიური 

რადიოლოკატორის მეშვეობით 

ატმოსფერული პროცესემის 

მონიტორინგი. 2019 წლის 

ზოგიერთი შედეგები. 

2017-2023 

ამირანაშვილი ა., 

ჩიხლაძე ვ., ჯამრიშვილი ნ., 

თავიდაშვილი ხ., მიტინი მ., 

ბერიანიძე ნ., მჭედლიშვილი ა.,  
ჯავახიშვილი ნ., გვასალია გ.,  
კეკენაძე ე., მეკოშკიშვილი ნ., 

ცხვედიაშვილი გ. 

განხილულია სეტყვის პროცესები საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე 2019 წლის 

მონაცემების მიხედვით (სეტყვის მარცვლის მაქსიმალური დიამეტრი ღრუბელში და დედამიწის 

ზედაპირზე, სეტყვის მარცვლის მაქსიმალური ზომით კონვექტიური უჯრედის გადაადგილების 

ტრაექტორია და სიჩქარე, სეტყვის მარცვლის ზრდის სიჩქარე ღრუბელში და სხვ.).  გამოქვეყნებულია 

რამდენიმე ნაშრომი (იხ. ქვემოდ). 

1.3 
გარდამავალი ეტაპი: 

სეტყვასაწინააღმდეგო 

სამუშაოების ფიზიკური და 

2015-2023 
ჩიხლაძე ვ., თელია შ., კვესელავა 

ნ., საური ი., ძოძუაშვილი უ., 

წერეთელი ა.    
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ეკონომიკური ეფექტიანობა.  

სეტყვასაწინააღმდეგო 

სამუშაოების ფიზიკური და 

ეკონომიკური ეფექტიანობა 

კახეთში 2015-2019 წწ (2019 წ. 

ეტაპი) 
ფიზიკური ეფექტიანობა – სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული ტექნოლოგიების 

უნარი და შესაძლებლობა აღკვეთოს სეტყვის მოსვლა, შეამციროს სეტყვისგან დაზიანებული ფართობები და 

მიყენებული ზარალი  ნ–ჯერ ან ნ%–ით.   ეკონომიკური ეფექტიანობა – სეტყვასაწინააღმდეგო დაცვის ამა თუ 

იმ ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ფინანსური ხარჯების გათვალისწინებით მიღებული სუფთა 

ეკონომიკური სარგებელი. ზემოაღნიშნულების გამოსათვლელად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდები და 

შესაბამისი კრიტერიუმები. ისინი შეიცავენ მონაცემებს, არსებულს როგორც სეტყვასაწინააღმდეგო 

სამუშაოების დაწყებამდე, ასევე მისი მიმდინარეობის პერიოდებში.  სეტყვასაწინააღმდეგო დაცვის 

დაწყებამდე პერიოდში მონაცემები ეყრდნობოდა მეტეო–სადგურებისა და სახდაზღვევის მაჩვენებლებს, რაც 

შეეხება დაცვის პერიოდს, აქ გამოიყენება: ისტორიული რიგის მეთოდი, რაც ითვალისწინებს სტატისტიკურ 

შედარებას მონაცემებისა ნალექების, სეტყვისგან დაზიანებული ფართობების, მიყენებული ზარალის 

შესახებ დაცვამდე და დაცვის პერიოდში. საკონტროლო ტერიტორიის მეთოდი, რაც ითვალისწინებს 

სეტყვასაშიშროების მა–ხასიათებლების შედარებას როგორც დასაცავ, ასევე საკონტროლო ტერიტორიაზე. 

1.4 

გარდამავალი ეტაპი: 

ამინდის მოდიფიცირება 

საქართველოში. განვითერების 

პერსპექტივები. 

ამინდის მოდიფიცირება 

საქართველოში. განვითერების 

პერსპექტივები (2019 წ. ეტაპი). 

2015-2023 

ამირანაშვილი ა., ჩიხლაძე ვ., 

ძოძუაშვილი უ., ცინცზძე თ., 

ჯამრიშვილი ნ., თავიდაშვილი 

ხ., მიტინი მ., ჯავახიშვილი  ნ., 

საური ი., თელია შ., 

ცხვედიაშვილი გ., კვესელავა ნ.,   

წერეთელი ა.,  გვასალია გ.,  
კეკენაძე ე., მეკოშკიშვილი ნ.    

 

განხილულია ამინდის მოდიფიკაციის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 
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სქემა საქართველოში ამინდის მოდიფიკაციისა და მათთან დაკავშირებული ღონისძიებების შემუშავების 

სქემის მიხედვით, ზოგიერთი ტიპის ბუნებრივი კატასტროფების აქტიური და პასიური პრევენციის 

მიზნით. 

 
ახალი რადარების სავარაუდო ადგილმდებარეობა აღმოსავლეთ საქართველოში 

(გამოქვექნებულია ორი სტატია, იხ. ქვემო) 

2 დამთავრებული ეტაპი: 2019 ამირანაშვილი ა., 
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საქართველოში ტურისტულ-

რეკრეაციული რესურსების 

შეფასება კლიმატის ცვლილების 

ფონზე. 

(გამოქვეყნებულია წიგნი, იხ. 

ქვემოთ) 

ქართველიშვილი ლ., 

 მეგრელიძე ლ.,   

ქურდაშვილი ლ. 

• ტურისტული პოტენციალის მქონე სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული შეფასებების თანახმად 

საქართველოს მსგავს გეოგრაფიულ და კლიმატურ პირობებში კლიმატის დათბობამ შეიძლება 

გამოიწვიოს ტურისტული სექტორისთვის მთელი რიგი როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგები. 

მოსალოდნელ დადებით შედეგებს მიეკუთვნება: 

• ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება, რასაც თან სდევს მომსახურების სათანადო სფეროებისა და 

ინფრასტრუქტურის გაფართოება, ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლებისა და ცხოვრების დონის 

შესაბამისი ზრდა. საქართველოში, მიმდინარე საუკუნის შუა პერიოდისათვის, ზღვის სანაპირო ზონაში ამ 

ნაზარდმა შესაძლებელია ერთი თვე შეადგინოს და ტურისტული სეზონი ნოემბერშიც გაგრძელდეს. 

ანალოგიურად, მთიან ზონაში მოსალოდნელი იქნება კლიმატის კომფორტული პირობების გაუმჯობესება 

მაისის თვეში, ხოლო მაღალმთიან ზონაში - ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება სექტემბერში. 

• მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგებიდან აღსანიშნავია: 

• ზღვის სანაპირო ზონაში ზედმეტად ცხელი ამინდების მოჭარბება (სიცხის ტალღების გახანგრძლივება) 

ივლის-აგვისტოში, რაც ამ თვეებში შედარებით დისკომფორტულ პირობებს შეუქმნის ტურისტებს. 

• ძლიერი შტორმების სიხშირის ზრდის შედეგად ზღვის სანაპირო ზონაში მოსალოდნელია უშუალოდ 

სანაპირო ზოლში და ზღვის მიმდებარე ნაწილში ტურიზმისა და დასვენების პირობების გაუარესება, 

ძლიერ ღელვასთან დაკავშირებული საფრთხეების ზრდა, აგრეთვე პლაჟების ინტენსიური წარეცხვა და 

სანაპირო ზოლის დატბორვა. 

• ზაფხულში უხვი თქეში ნალექების მოსვლის შედეგად სანაპირო ზონაში მთებიდან ჩამომდინარე 

მდინარეთა ხეობებში წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების საშოშროების ზრდა. ეს ფაქტორი 

განსაკუთრებით დიდ საშიშროებას უქმნის მთიან ზონაში განთავსებულ ტურისტულ ობიექტებს, 

როლებიც, უეტესწილად, მდინარეთა ნაპირებზეა განლაგებული.; 

• საქართველოში ტურისტული სეზონის დროს ტემპერატურის მატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დიარეით 

მიმდინარე ინფექციურ დაავადებათა რიცხვის ზრდა და თბური ტალღების გახშირება, რაც აუცილებელს 

გახდის წინასწარი შეტყობინების სამსახურის ჩამოყალიბებას. მოსალოდნელია აგრეთვე კლიმატის 

ექსტრემალურ მოვლენებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების - ტრავმებისა და 

ფსიქიკური აშლილობების გახშირებაც. ამ პრობლემებთან საბრძოლოველად მიზანშეწონილი იქნება 

ჯანდაცვის სექტორის ჩართვა კატასტროფების მენეჯმენტის სისიტემაში. 

• მაღალმთიან ზონაში 2050 წლამდე ზამთრის საშუალო ტემპერატურის მატების შეთხვევაში 

მოსალოდნელი იქნება სათხილამურო სეზონის 1-1,5 თვით შემოკლება, თუმცა პროგნოზის თანახმად, 

ნალექთა რაოდენობა ამავე დროს, სავარაუდოდ, თითქმის 30%-ით გაიზრდება, რაც გარკვეულწილად 

დააკომპენსირებს დათბობის უარყოფით შედეგებს. 

• ჰაერის ტემპერატურასთან ერთად ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის მნიშვნელოვანმა მატებამ (+30C) 

შესაძლოა გამოიწვიოს ზღვის სანაპირო ზოლში მობინადრე მოლუსკებისა და სხვა სახეობების მასობრივი 

დაღუპვა, რაც უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს ტურიზმის სპეციფიკური დარგის დაივინგის 

განვითარებაზე. 

• „ტურიზმის სტრატეგიული განვითარების“ თანახმად, 2018 წლამდე საქართველოში ტურიზმის 



89 

 

განვითარების სტრატეგიულ მიმართულებებად დასახელდა: 

• გზების ხარისხის გაუმჯობესება; 

• მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების ფორმირება შემდეგი მიმართულებებით: ეკოტურიზმი, 

აგროტურიზმი, გამაჯანსაღებელი, სპა,  კულტურული, სამთო ტურიზმი და სხვ. 

• ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ფინანსური და ეკონომიკური ბერკეტების ამოქმედება, რაშიც 

შედის: უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სწორად 

დაგეგმვა, საგადასახადო შეღავათების დაწესება სამშენებლო და ტურისტული ბიზნესისათვის, 

თავისუფალი ტურისტული ზონების შექმნა და სხვ. 

• ამ ჩამონათვალის შედარება კლიმატის მოსალოდნელ ცვლილებასთან დაკავშირებული უარყოფითი 

შედეგების ნუსხასთან საშუალებას იძლევა სამომავლო პერიოდში, 2015 წლიდან ტურიზმის სტრატეგიის 

შედგენისას რეკომენდირებული იქნას შემდეგი ღონისძიებების გათვალისწინება: 

• ტურისტული სეზონის მოსალოდნელ გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით ყურადღება მიექცეს 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესაბამის გაფართოებას; 

• სანაპირო ზოლზე ზღვის ზემოქმედების გაძლიერების მხედველობაში მიღებით გათვალისწინებული 

იქნას ტურიზმის ობიექტებთან ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება; 

• მთის მდინარეთა ხეობებში წყალმოვარდნებისა და ღვარვოფების საშიშროების პროგნოზირებულ 

ზრდასთან დაკავშირებით ტურიზმის ობიექტებთან დამცავი ღონისძიებების ჩატარება და ზაფხულის 

სეზონში მონიტორინგის სისტემების მოწყობა; 

• ზაფხულის ტურისტულ სეზონში ტემპერატურის მოსალოდნელი ზრდის გათვალისწინებით დიარეულ 

და სხვა დაავადებათა საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და სამკურნალო ღონისძიებების გაფართოება 

და გაძლიერება. 

• საქართველოს სამივე (სანაპირო, მთიანი და ალპური) კლიმატურ ზონაში ამჟამად ხელსაყრელი 

კლიმატური პირობები არსებობს ზაფხულის ტურიზმის გასავითარებლად, თუმცა ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსის პროგნოზირებულ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ 

მიმდინარე საუკუნის შუა პერიოდისათვის ზღვისპირა ზონაში კლიმატის დათბობის პირობებში 

მოსალოდნელი იქნება კომფორტულობის გარკვეული შემცირება. გარდა ამისა, ტურისტული სეზონის 

დროს ტემპერატურის მატება შესაძლოა გამოიწვიოს დიარეით მიმდინარე ინფექციურ დაავადებათა 

რიცხვის ზრდა და თბური ტალღების გახშირება, რაც აუცილებელს გახდის წინასწარი შეტყობინების 

სასახურის ჩაოყალიბებას. მოსალოდნელია აგრეთვე კლიმატის ექსტრემალურ მოვლენებთან 

დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების - ტრავმებისა და ფსიქიკური აშლილობების გახშირებაც. 

ამ პირობებთან საბრძოლველად მიზანშეწონილი იქნება ჯანდაცვის სექტორის ჩართვა კატასტროფების 

მენეჯმენტის სისტემაში.  

• აღსანიშნავია, რომ სამედიცინო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 2010 წელს მიღებული ტურიზის 

განვითარების  სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია. იგივე სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენს 

შემდეგი კომპონენტები, რომლებიც საყურადღებოა სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესებისა და 

შესაბამისად, რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ეფექტური გამოყენების თვალსაზრისით; 

• ინფექციურ დაავადებათა მართვის გაუმჯობესება და ეპიდსიტუაციის მართვა; 

• წყალმოარაგების, საკანალიზაციო სისტემის გამართვა და სრული რეაბილიტაცია. ამ მიმართულებით 

მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება; 

• მოხუცთა თავშესაფრის შექმნა; დევნილებისა და ეკომიგრანტების სოციალური პირობების გაუმჯობესება; 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საკითხებში სამედიცინო პერსონალის მომზადება; 

• კერძო სექტორის წილის გაზრდა სამედიცინო სერვისების მიწოდებაში - კერძო სამედიცინო დაზღვევის 
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განვითარება. 

• გამომდინარე იქიდან, რომ კლიმატის ცვლილებას საკმაოდ სერიოზული გავლენა აქვს ტურიზმის 

სექტორზე ჯანდაცვისა და ტურისტების კომფორტულობის მიმართულებებით (დიარეული დაავადებები, 

თბური ტალღები), საჭირო იქნება კლიმატ-დამოკიდებული დაავადებებით გამოწვეული მოსალოდნელი 

რისკების უფრო საფუძვლიანი კვლევა და ჯანდაცვის სექტორის განსაკუთრებული მობილიზაცია 

ტურისტულ სეზონზე. მოსალოდნელი საფრთხეების უფრო საფუძვლიანი კვლევა და ჯანდაცვის 

სექტორის განსაკუთრებული მობილიზაცია ტურისტულ სეზონზე. მოსალოდნელი საფრთხეების 

პრევენცია და წინასწარი შეტყობინების სისტემის შექმნა უნდა იყოს ჯანდაცვის სექტორის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტი ტურიზმთან დაკავშირებით.  

• მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა იყოს ინფორმირებულობის ამაღლება საქართველოს 

ტერიტორიაზე მიმდინარე კლიმატის ცვლილებაზე, მომავალ პროგნოზზე, კლიმატ-დამოკიდებულ 

დაავადებათა იდენტიფიკაციის საშუალებებზე და მათი თავიდან აცილების, რისკის შემცირების ან 

მკურნალობის საშუალებებზე. 

• ინფექციური (დიარეული) დაავადებების შემთხვევაში, რომელთა გამომწვევი ხშირად არის მაღალი 

ტემპერატურა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ექსტრემალური გეოლოგიური თუ ამინდის 

მოვლენები (მეწყერები, ღვარცოფები, წყალმოვარდნები, შტორმები და ა.შ.), რისკების ეფექტურად 

შემცირების მიზნით ჯანდაცვის სისტემა ჩართული უნდა იყოს კატასტროფების მენეჯმენტის სისტემაში, 

თუმცა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გატარება ჯანდაცვის სისტემის მიერ 

ინფექციური დაავადებების აფეთქების წინააღმდეგ. 

• ტემპერატურის ზრდისა და თბური ტალღების მოსალოდნელი ზრდის ფონზე აუცილებელი იქნება გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე რისკ-ჯგუფებთან განსაკუთრებული პროგრამებით მუშაობა, და 

მათთვის სპეციალური თავდაცვითი რეკომენდაციების მომზადება და ოპერატიულად მიწოდება 

საფრთხის წარმოქმნის შემთხვევაში. 

• უნდა გაძლიერდეს კავშირი ჯანდაცვის სექტორსა და მეტეოროლოგიურ   სამსახურებს შორის და შეიქმნას 

საინფორმაციო ცენტრი. 

    
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
  
 
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები  
2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 
არაწრფივი კოჰერენტული 
სტრუქტურები და ძლიერი 

2017-2020 
ხათუნა ჩარგაზია - 

ხელმძღვანელი, 
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გრიგალური ტურბულენტობა 
ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროში”. შოთა 
რუთაველის სახელობის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

No. FR17_279 

დიანა კვარაცხელია - 
კოორდინატორი, 

ნოდარ ჯავახიშვილი - 
შემსრულებელი, 

ქეთევან გომიაშვილი - 
შემსრულებელი 

  

1.        შესრულებულია თეორიული და პრაქტიკული ღირებულების კვლევა უცხოელ კოლეგებთან  

თანამშრომლობით სუსტი შეჯახებების კოსმოსურ პლაზმაში. სუსტი შეჯახებების კოსმოსურ პლაზმაში, 

ტურბულენტური კასკადი  უზრუნველყოფს ენერგიის დიდ ნაწილს, რომელიც იშლება  მცირე მასშტაბებად 
სხვადასხვა კინეტიკური პროცესების მიერ.  მსგავსი დაშლის  მექანიზმის თავისებურებების გაგება 
მოითხოვს ზუსტ ცოდნას ფლუქტუაციების შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომ ენერგიას გამოყოფს მცირე 
მაშტაბებში კონვერტირებისას, როგორც სხვა დისიპაციური პროცესები, სკალირებული   სხვადასხვა ტიპის   
ფლუქტუაციებით  სხვადახვა გარემოში. სხვადასხვა ენეგეტიკული არხის  მაშტაბირების თავისებურებები 

აქ შეფასებულია ლოკალური ენერგიის გადაცემის  პროქსირებით (using a proxy ), რომელიც ეყრდნობა მე-3 
რიგის მომენტის მასშტაბირების კანონს მაგნიტური ჰიდროდინამიკური ტურბულენტობისთვის. კერძოდ 

გამოყენებულია ნიშან სინგულარობის (sign-singularity)  ანალიზი -  ალტერნატიული  პოზიტიური და 
ნეგატიური ენერგიის ნაკადის სკალირების (მაშტაბირების)  თავისებურებების  შესასწავლად, თითოეული 

სახის ნაკადის განსხვავებული ტიპის ფლუქტუაციების  სტრუქტურისა და ტოპოლოგიის შესაბამისად. 

შედეგებმა აჩვენა ნაკადების მაღალი, რთულ გეომეტრიულ ბუნება და ეს ლოკალური წვლილი  
დაკავშირებულია ენერგიასთან   და ჯვარედინა სპირალურ არა წრფივ გადატანასთან, რომლებსაც აქვთ 

სკალირების   მსგავსი თავისებურებები.  შესაბამისად,  დინებისა  და გრიგალების სტრუქტურების  
ფრაქტალური თავისებურება   ალფენის ფლუქტუაციების მსგავსია. 

მიღებული შედეგები ასახულია  პუბლიკაციებში და მოხსენებულია საერთაშორისო კონფერენციებში. 

 

 

2 

მულტიმასშტაბური 
სოლიტონებისადა გრიგალური 

სტრუტურების არაწრფივი 
დინამიკა რთულ უწყვეტ 

გარეოებში. შოთა რუთაველის 
სახელობის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი.  

No. FR17_252 

2017-2020 

ოლეგ  ხარშილაძე - 
ხელმძღვანელი, 

ხათუნა ჩარგაზია -
კოორდინატორი, 

ჯემალ როგავა - შემსრულებელი, 
კახა შანშიაშვილი - 

შემსრულებელი 

 

გრანტის მიმდინარე ეტაპის გეგმით განხილულია კადომცევ-ფეტვიაშვილის განტოლებით  აღწერილი 2D 

და 3D სოლიტონებისა და არაწრფივი ტალღური სტრუქტურების  და მათი დინამიკის  თეორიული და 

რიცხვითი შესწავლის შედეგები. ასევე განხილულია   3-DNLS განტოლების  ამონახსნთა კლასი და  აგრეთვე 

ეილერის ტიპის განტოლებებით აღწერილი გრიგალური  სისტემები. განიხილება განზოგადებები 

(სხვადასხვა რთული ფიზიკური გარემოსთვის), მაღალი დონის დისპერსიული შესწორებების, დაშლის, 

არასტაბილურობისა და ტალღური ველების სტოქასტური რხევების შემთხვევებში. განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა თეორიის გამოყენებებს თანამედროვე ფიზიკის სხვადასხვა დარგში, მათ შორის 

პლაზმის ფიზიკაში, ჰიდროდინამიკასა და ზედა ატმოსფეროს ფიზიკაში. 

შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი 
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მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება კომპლექსურ 

გარმოში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული პლაზმური გარემო), 

სტრუქტურების დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების დინამიკა, მიღებულია პრობლემის 

კვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნაჩვენებია, რომ არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები 

შეიძლება იყოს მონოპოლური ტიპის, ან გრიგალური ჯაჭვი არაერთგვაროვანი ლოკალური ქარის ფონზე, 

რაც დამოკიდებულია წანაცვლებითი დინების სიჩქარის სახეზე. ასეთი გრიგალების აკუმულაციას შეუძლია 

განაპირობოს გარემოს ძლიერი ტურბულენტური მდგომარეობა. ჩატარებულია რიცხვითი სიმულაციები და 

შესწავლილია სოლიტონური ტიპის მულტიმასშტაბური სტრუქტურების ურთიერთქმედება კომპლექსურ 

გარემოებთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შროდინგერის ტიპის განტოლებათა კლასით 

დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით.  

ნაშრონში  ანალიზური და რიცხვითი მიდგომების საფუძველზე შესწავლილია განზოგადებული არაწრფივი 

შრედინგერის  განტოლების მრავალგანზომილებიანი სოლიტონის მსგავსი ამონახსნების  

ურთიერთქმედების სტაბილურობა და დინამიკა. ასეთი ამონახსნები   აღწერენ  ტალღებს პლაზმაში, 

ბოჭკოვან და პლანარულ  ოპტიკურ ტალღგამტარებში საშუალებით, სადაც გათვალისწინებულია გარემოს 

არაერთგვაროვნება და არასტაციონარობა.  მიღებულია  ორ  და  სამგანზომილებიანი ამონახსნების  

სტაბილურობის საკმარისი პირობები. ნაჩვენებია, რომ თუნდაც უმარტივესი 1-განზომილებიანი 

შემთხვევაში GNLS განტოლებას შეიძლება ჰქონდეს სოლიტონის და ბრიზერის ტიპების სტაბილური და 

კვაზი-სტაბილური ამონახსნები, ასევე  არასტაბილური ამონახსნები,  რომლებიც დროში განიცდის 

დისპერსიას და იშლება სივრცეში. მიღებული შედეგები შეიძლება სასარგებლო იყოს პლაზმური ფიზიკის, 

არაწრფივი ოპტიკის და ფიზიკის  სხვა მრავალრიცხოვან სფეროებში. 

 

    
 

3 

გეოდინამიური პროცესების 
ევოლუციის შესწავლა და 

პროგნოზი. 
SRNSF (FR17-633) 

2018-2020 
მარინა დევიძე – პროექტის 

კოორდინატორი 

პროექტის მიმდინარეობის ამ ეტაპზე გაგრძელდა სამონიტორინგო ქსელიდან მონაცემთა შეოგროვება და  

მონაცემთა ბაზის შევსება, აგრეთვე ჭაბურღილებიდან მიღებული მასალის სტანდარტული მეთოდიკით 

დამუშავება. ანალიზის შემდეგ გამოიკვეთა მოდერნიზაციის შესაძლებლობა განსაკუთრებით 

ინფორმატიულ ჭაბურღილებზე დაყრდნობით. ასეთი აღმოჩნდა ქობულეთისა და მარნეულის 

ჭაბურღილები, რომლებიც, ერთის მხრივ ფაქტიურად მყისიერად რეაგირებენ დინამიური პირობების 

ცვლილებებზე და მეორეს მხრივ, ამჟღავნებენ მყარ ინდივიდუალურ მახასიათებლებს, რომლებიც დიდი 

ალბათობით დაკავშირებულია ადგილის გეოლოგიური სტრუქტურების თავისებურებებთან. კერძოდ, 

გამოვიყენეთ რაოდენობრივი ანალიზის კლასიკური თეორია, რომელმაც მოგვცა ორიგინალური 

მონაცემებით კომპიუტერული სიმულაციის საშუალება. წინასწარ მიღებული შედეგები იძლევა საფუძველს, 

რომ დაახლოებით სამ დღიან ინტერვალში, ვიგრძნოთ შედარებით სუსტი (Mag 2-3) მიწისძვრების ეფექტი 

ჭაბურღილებში. კერძოდ, შემდგომ ეტაპზე დასახულია შეძლებისდაგვარად მოვახდინოთ ამ დროითი 

ინტერვალის დავიწროება ქობულეთის ჭაბურღილისათვის, დიაგნოსტიკური მოდელიდან 

ლოკალურ(რეგიონალურ?) პროგნოსტიკურ მოდელზე გადასვლის მიზნით. ამაში წინასწარი მონაცემებით 

გასაკუთრებით შეიძლება ხელი შეგვიწყოს მდს ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მონაცემების ანალიზმა, 
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გამოსხივების დიაპაზონში 18-18.1 კილოჰერცი (კჰც). ჩვენი ჰიპოთეზით სიხშირის ეს ინტერვალი 

მახასიათებელია ურეკის გეომაგნიტური ანომალიისათვის, რომელიც  სავარაუდოთ მოქმედებს, როგორც 

დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების რეზონატორი, რომლის აღგზნება ხდება მომავალი 

მიწისძვრის ჰიპოცენტრის არეში გენერირებული ტელურული დენებით.  

გეომაგნიტური მონაცემების სპექტრალური ანალიზი მხოლოდ ფურიეს მეთოდით შესაძლებელია არ 

იძლევა იმდენად მდიდარ ინფორმაციას, რომ მაგნიტური ინდიკატორი საკმაოდ ეფექტურად ჩავთვალოთ. 

ცნობილია, რომ მიწისძვრებთან დაკავშირებული მაგნიტური მოვლენები, თუმცა მრავალფეროვანია, მაგრამ 

ამავე დროს ძალიან არაცალსახაა. თანაც ცნობილია, რომ მათი გამოვლინება უმეტესწილად ხდება 

იონოსფეროზე ტელურული ეფექტების გამოძახილის ფორმით. სწორედ ასეთი ხასიათისაა 

მოკლეპერიოდიანი გეომაგნიტური პულსაციები მახასიათებელი სიხშირით 0.1-1 ჰერცი. ჩვენი ანალიზიც 

ზოგადად გვიჩვენებს ამ სიხშირეზე სპექტრალური სიმკვრივის მატებას ზოგიერთი სეისმური მოვლენის 

დროს. თუმცა, ჯერ ჯერობით ყველა შედეგი უფრო თვისობრივია, ვიდრე რაოდენობრივი. შესაძლებელი 

დაკონკრეტდეს ვითარება შემდგომ ეტაპზე Wavelet-ის მეთოდის გამოყენებით. 

ამ მიმართულებით წინასწარი შედეგები წარდგენილი იქნა ევროპის გეოფიზიკური საზოგადოების 

ყოველწლიური კონფერენციაზე მოხსენებით: ,,Assessment of geodynamical processes evolution in Georgia”. 

 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

3 

ქარბუქი საქართველოს 
ტერიტორიაზე.  

YS 17_49 

2017-2019 

მიხეილ ფიფია – ახალგაზრდა 
მეცნ., ხელმძღვანელი  

ელიზბარ ელიზბარაშვილი - 
მენტორი 

ავთანდილ ამირანაშვილი – 
კონსულტანტი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტის მიზანი იყო საქართველოში ქარბუქის კლიმატური მახასიათებლების გამოკვლევა 

(ინტენსივობა, დღეთა რიცხვი, არეალები, განმეორადობა, ხანგრძლიობა). მიზნის მიღწევას დასჭირდა 

რამოდენიმე ამოცანის გადაწყვეტა, ესენია -  ქარბუქის მონაცემთა ბაზის შექმნა, ქარბუქის ინტენსივობის 

შეფასება, ქარბუქის კლიმატური მახასიათებლების გეოინფორმაციული კარტოგრაფირება, ქარბუქის 

კლიმატური მახასიათებლების სივრცულ-დროითი ანალიზი, ქარბუქიანობის მრავალწლიური ცვლილება 

და რეტროსპექტული და მიმდინარე ანალიზი,საველე სამუშაოების და ექსპედიციების ჩატარება. 

კვლევის მიზნების მიღწევა და ამოცანების გადაჭრა განხორციელდა ოთხ ეტაპად. თითოეულ ეტაპზე 

მოხდა კონკრეტული ამოცანების გადაჭრა. 
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პირველ ეტაპზე მოხდა პროექტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაწყვეტა, რაც 

მდგომარეობდა ქარბუქიანობის მონაცემთა ბაზის ფორმირებაში. ქარბუქიანობის მონაცემთა ბაზის შეიქმნა 

1966-2017 წლების პერიოდისთვის, ამისთვის გამოყენებული იქნა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 

მეტეოროლოგიურო სადგურების დაკვირვებათა მონაცემები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 

საარქივო მასალები, გეოფიზიკის ინსტიტუტის  მასალები, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული მონაცემები 

ქარბუქისგან მიყენებული დაზიანებების შესახებ, მასაბრივი საინფორმაციო საშუალებებით და 

ინტერნეტით მიღებული მონაცემები, მოხდა ამ მონაცემთა დამუშავება. ჩატარდა საველე სამუშაოები და 

ექსპედიციები. 

მეორე ეტაპზე შემუშავდა ქარბუქის ინტენსივობის შკალა, ასევე მოხდა ქარბუქიანობის კლიმატური 

მახასიათებლების შეფასება და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. 

მესამე ეტაპი მთლიანად დაეთმო გეოინფორმაციულ კარტოგრაფირებას.  პირველ და მეორე ეტაპზე 

შესრულებული სამუშაოს საფუძველზე შეიქმნა ქარბუქის ინტენსივობის, აგრეთვე ქარბუქის საშუალო და 

უდიდეს დღეთა რიცხვის გეოინფორმაციული რუკები. მომზადდა პუბლიკაცია  საერთაშორისო სამეცნიერო 

რეიტინგულ, რეფერირებად ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად. აგრეთვე, ჩატარდა საველე სამუშაოები და 

ექსპედიციები. 

ბოლო, მეოთხე ეტაპზე, მოხდა წინა სამ პერიოდში შესრულებული სამუშაოების შეჯამება. ჩატარდა 

შემუშავებული გეოინფორმაციული რუკების და ქარბუქის კლიმატური მახასიათებლების სივრცულ-

დროითი ანალიზი, შეფასდა ქარბუქიანობის მრავალწლიური ცვლილება, გამოვლინდა ახალი 

გეოგრაფიული კანონზომიერებები. გამოქვეყნდა სტატია საერთაშორისო რეიტინგულ ჟურნალში, მივიღეთ 

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა, ასევე, მოხდა პროექტის დასრულების პრეზენტაცია. 

შედეგად მივიღეთ საქართველოში ქარბუქიანობის თანამედროვე ამომწურავი აღწერა - მონაცემთა ბაზა 

დაზუსტებული სივრცული დეტალებით, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებელს, კერძოდ სოფლის 

მეურნეობის, რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროებს და დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, აგრეთვე სამეცნიერო დაწესებულებებს შეასრულოს 

მრავალნაირი ანალიზი შესაბამისი ამოცანიდან გამომდინარე. მაგალითად რეგიონის ეკოლოგიური 

ექსპერტიზა, გლობალური დათბობის გავლენა ექსტრემალურ მოვლენებზე, სტიქიური არეალების დადგენა 

და ა.შ. 

მიღებული ქარბუქიანობის თანამედროვე მსხვილმასშტაბიანი გეოინფორმაციული რუკები, 

ქარბუქის გეოგრაფიული კანონზომიერებები, გამოვლენილი ქარბუქის ძირითადი კერები, ქარბუქის 

ინტენსივობა, განმეორადობა  და სხვ. მახასიათებლები საფუძვლად დაედება ქარბუქისგან მოსალოდნელი 

უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილების სამუშაოების დაგეგმვას. ხელს შეუწყობს ბუნებრივი 

კატასტროფების მართვის მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას. 

ამრიგად პროექტის დასრულების შედეგად მივიღეთ სრულყოფილი ცოდნა საქართველოში 

ქარბუქის შესახებ, რომელსაც გარკვეული მნიშვნელობა ექნება ფუნდამენტური კვლევის მიმართულებისა 

და მომიჯნავე სფეროებისთვის, აგრეთვე პრაქტიკული მიზნებისათვის. 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების 
რაოდენობა 
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ISBN 
1 ქართველიშვილი ლ., 

ამირანაშვილი ა., 
მეგრელიძე ლ.,  

ქურდაშვილი ლ. 

ტურისტულ-რეკრეაციული 
რესურსების შეფასება კლიმატის 

ცვლილების ფონზე 
ISBN 978-9941-485-01-5 

http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074
/1/turistulRekreaciuliResursebisShefasebaKli
matisCvlilebebisFonze.pdf 

თბილისი, 
გამომცემლობა 
"მწიგნობარი" 

161 

ანოტაცია 
ნაშრომში განხილულია ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების თანამედროვე პრობლემები. 
დეტალურად არის დამუშავებული ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასების მეთოდი კლიმატის 
ცვლილების დინამიკის გათვალისწინებით. განსაზღვრულია საქართველოს ორი განსხვავებული რეგიონის 
ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი და მისი განაწილების კანონზომიერებანი დროსა და 
სივრცეში. ნაშრომში გამოყენებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ტურიზმის 
განვითარების სტრატეგიები გურიაში“ კვლევის შედეგები. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. კრებულები  

 

 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1  Amiranashvili A., Chikhladze 
V., Tsikarishvili K., Tsiklauri 

Kh. 

Proc. of Sc. Conf. “Actual Problems of 

Geography” Dedicated to Prof. Davit 

Ukleba’s 100th Anniversary, ISBN 978–

9941–13-885-0 

თბილისი, 2019 4 

On the Restoration of the Ionization Properties of “Tetra” Cave (Tskaltubo, Georgia) 

ანოტაცია 
მღვიმე "თეთრა" მდებარეობს კურორტ წყალტუბოს ჩრდილოეთ ნაწილში. მღვიმეს მიკროკლიმატური და 
მაიონებელი თვისებების გათვალისწინებით (მსუბუქი იონების მაღალი კონცენტრაცია) გასული საუკუნის 
სამოცდაათიანი წლების დასაწყისში იგი გამოიყენებოდა რესპირატორული და გულ-სისხლძარღვთა 
სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტების სამკურნალოდ. 2008 წლის ექსპედიციის დროს გაირკვა, რომ 
მღვიმეს შესასვლელი სპეციალური კარი გატეხილია. ხალხის არასანქცირებული ყოფნის კვალი აღმოჩენილ 
იქნა მღვიმეში. ანუ, მღვიმეს ბუნებრივი მდგომარეობა იყო დარღვეული (ჰერმერტიზაცია, ჰაერის 
სისუფთავე და ა.შ.). შედეგად, მღვიმეს უნიკალური ბიოკლიმატური და რადიაციული თვისებები 
დაიკარგა. შესაბამისად, მსუბუქი იონების კონცენტრაცია იგივე იყო, როგორც ძლიერად დაბინძურებულ 
ინდუსტრიულ ქალაქებში. შემოთავაზებული იქნა გადაუდებელი ღონისძიებები მღვიმე "თეთრა"–ს 

http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074/1/turistulRekreaciuliResursebisShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf
http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074/1/turistulRekreaciuliResursebisShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf
http://217.147.235.82/bitstream/1234/293074/1/turistulRekreaciuliResursebisShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf
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ბუნებრივი სამკურნალო პოტენციალის აღსადგენად. ცოტა ხნის წინ საქართველოს დაცული 
ტერიტორიების სააგენტომ ჩაატარა რიგი ღონისძიებები მღვიმის პირველადი მდგომარეობის აღსადგენად, 
რის შედეგადაც მისი უნიკალური მიკროკლიმატური და ბიოქიმიური თვისებები პრაქტიკულად აღდგა. 
კერძოდ, 2018 წელს საექსპედიციო სამუშაოების შედეგებმა აჩვენა, რომ მოხდა მღვიმის რადიოაქტიური და 
მაიონებელი მდგომარეობის აღდგენა. ამრიგად, მღვიმე "თეთრა", როგორც ადრეულ წლებში, 
შესაძლებელია სამკურნალო დანიშნულებისთვის იქნეს გამოყენებული. დაგეგმილია საქართველოში 
მღვიმეების მიკროკლიმატური, ბიოკლიმატური და მაიონებელი თვისებების რეგულარული შესწავლის 
ორგანიზება. 

2 Amiranashvili A., Bliadze T., 
Chikhladze V., Japaridze N.  

Khazaradze K. 

Proc. Intern. Multidisciplinary Conf. 
“Actual Problems of Landscape Sciences: 

Environment, Society, Politics”, ISBN 

978-9941-13-868-3 

თბილისი, 2019 5 

On the Influence of Landscape on the Content of Light Aeroions in Different Regions of Georgia 

ანოტაცია 
ატმოსფეროში მსუბუქი იონების შემცველობის შესწავლის მნიშვნელობა კარგადაა ცნობილი. მსუბუქი 

იონების შემცველობა ჰაერში მნიშნელოვან როლს თამაშობს მოსახლეობის ფიზიოლოგიური 

მდგომარეობის  ფორმირებაში. წარმოდგენილ ნაშრომში მოყვანილია უკანასკნელ წლებში საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონში საჰაერო გარემოს იონიზაციურ მდგომარეობაზე ლანდშაფტის ზეგავლენის კვლევის 

ზოგიერთი შედეგები. წარმოდგენილია აერიონების შემცველობის მონაცემები თბილისში და დასავლეთ 

საქართველოს ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში განსხვავებული ლანდშაფტების ტიპებით(ქალაქი, ტყე, 

პარკი, ხეობა, ჩანჩქერები, მდინარის ნაპირები და სხვ.). კერძოდ ნაჩვენებია, რომ  ძალზე დაბინძურებული 

ქალაქის საზღვრებშიც კი ლანდშაფტს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმ გარემოს შესაქმნელად, რომელიც 

საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ადამიანის ჯანმრთელობისათვისჳთბილისის ნაციონალური ბოტანიკური 

ბაღი, თბილისის ზღვის ტერიტორია და სხვ.).ნაშრომის შედეგები შეიძლება გამოყენებული იქნას 

საქართველოს საკურორტო- ტურისტული ინდუსტრიის გასავითარებლად. 
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მსუბუქი აეროიონების ჯამური კონცენტრაციის განაწილება დასავლეთ საქართველოს 270 ადგილას. 
სურათის ზედა ნაწილში არის მასშტაბი 400-დან 3200 სმ-3 -მდე. 

 

 

მსუბუქი აეროიონების ჯამური კონცენტრაციის საშუალო მნიშვნელობა თბილისის  
დასახლებული ნაწილის 21 ადგილას 
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მსუბუქი აეროიონების ჯამური კონცენტრაცია თბილისის ბოტანიკური  ბაღის 25 ლოკაციაში 

 

3 Amiranashvili A. საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

5 

Changeability of Air Temperature and Atmospheric Precipitations in Tbilisi for 175 Years 

ანოტაცია 
ჩატარებული იქნა თბილისში ჰაერის სეზონური და თვიური ტემპერატურისა და ნალექების შესახებ 1844 

წლიდან 2018 წლამდე მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი. შესწავლილია  ჰაერის ტემპერატურისა და 

ნალექების ტრენდები წლის სამი პერიოდისათვის (წელი, წლის თბილი და ცივი პერიოდები) დაკვირვების 

175 წლისათვის. ჩატარებულია ჰაერის  ტემპერატურისა და ნალექების საშუალოთვიური და სეზონური 

მნიშვნელობების შედარება ორი ოცდაათწლიანი პერიოდისათვის(1844-1873  და 1989-2018წლები). კერძოდ, 

დადგენილი იყო, რომ დროის აღნიშნულ პერიოდებში დაიკვირვება ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი 

მატება წლის ყველა თვეში, მაისისა და ნოემბრის გარდა. რაც შეეხება ნალექებს, მათი მატება შეინიშნება 

ოქტომბერსა და ნოემბერში, ხოლო შემცირება ივლისში და სექტემბერში. 
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ჰაერის ტემპერატურის ტრენდი თბილისში წლის სამ პერიოდში 1844-2018 წლებში 
 
 

 
 

 თბილისში 1989-2018  და 1844-1873 წწ. შორის ჰაერის ტემპერატურის სხვაობა 
 

4 Amiranashvili A., Chikhladze 
V., Dzodzuashvili U., Ghlonti 

N., Sauri I., Telia Sh., 
Tsintsadze T. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 

7 
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შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

Weather Modification in Georgia: Past, Present, Prospects for Development. 

ანოტაცია 
წარმოდგენილიაამინდზე სამეცნიერო და პრაქტიკული სამუშაოების ანალიზი საქართველოში აწმყოსა და 

წარსულსი (სეტყვასთან ბრძოლა, ღრუბლების საელჭექო აქტივობების რეგულირება,ხელოვნური ნალექები 

და სხვ.). განიხილება ამ სამუშაოების შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. 

 
5 Bliadze T., Gvasalia G., 

Kirkitadze D., Mekoshkishvili 
N. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

4 

Changeability of the Atmospheric Precipitations Regime in Kakheti in 1956-2015 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია კახეთის ხუთი პუნქტისათვის (თელავი, საგარეჯო, ყვარელი, გურჯაანი, 

დადოფლისწყარო და ლაგოდეხი) თვიური ნალექების მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის შედეგები. 

კვლევის პერიოდია 1956- დან 2015 წლამდე. კერძოდ აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში 

სხვადასხვა თვეებში კახეთში სხვადასხვა პუნქტში ნალექების ცვალებადობა არაერთგვაროვანია. ასე 

მაგალითად, 1986-2015 წლებში, 1956-1985 წლებთან შედარებით ნალექების რეჟიმი ყვარელში არ 

შეცვლილა; თელავში დროის მეორე პერიოდში პირველთან შედარებით თვიური ნალექები შემცირდა 

ივნისსა და ივლისში და გაიზარდა ოქტომბერში; საგარეჯოში-აღინიშნება ნალექების შემცირება ივნისიდან 

აგვისტომდე და მათი მატება ოქტომბერში; გურჯაანში და დედოფლისწყაროში-ნალექების რაოდენობის 

შემცირება ივნისში; ლაგოდეხში-მათი მატება ოქტომბერში და ნოემბერში.კვლევის შედეგები სასარგებლო 

იქნება ნალექების ხელოვნურად გაზრდისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების დაგეგმვისათვის. 

 
6 Jamrishvili N., Tavidashvili 

Kh. 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

4 

Effect of Climate Change on the Freezing Level in Kakheti 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია კახეთში ნულოვანი იზოთერმის დონეზე კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის 

გამოკვლევის შედეგები. ამისათვის ჩატარებული იქნა სტატისტიკური ანალიზი როგორც მონაცემებისა  

საშუალოთვიური მაქსიმალური ტემპერატურის შესახებ  კახეთის ექვსი წერტილისათვის(თელავი, 

საგარეჯო, ყვარელი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო და ლაგოდეხი), 1956-დან 2015 წლამდე, ასევე 

მონაცემებისა ნულოვანი იზოთერმის სიმაღლის შესახებ გამოსაკვლევ რეგიონში 1958-დან 1961 წლამდე და 

2012 წლიდან 2016 წლამდე. კერძოდ მიღებულია, რომ 1956 წლიდან 2015 წლამდე კახეთში ყველა პუნქტში 

ივნისში და აგვისტოში ადგილი ჰქონდა კლიმატის დათბობას. ივლისში, სექტემბერსა და ოქტობერში 

მაქსიმალური ტემპერატურის მომატება აღინიშნება უმეტეს წერტილში. შესაბამისად ივნისიდან 
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ოქტომბრამდე გამოსაკვლევ ტერიტორიაზე 2012-2016 წლებში 1958-1961 წლებთან შედარებით ადგილი 

ჰქონდა ნულოვანი იზოთერმის სიმაღლის ზრდას 71-442 მეტრის ფარგლებში. მაისის განმავლობაში 

მაქსიმალური ტემპერატურის ზრდა 1956 დან 2015 წლამდე არ აღინიშნება, ნულოვანი იზოთერმის 

სიმაღლე ამ თვეში მეორე პერიოდში შემცირდა 260 მეტრით. ყველა თვეებში, ივნისის გარდა, 2012-2016 

წლებში, 1958-1961 წლებთან შედარებით, აღინიშნა ჰაერის ტემპერატურის ვერტიკალური გრადიენტის 

მნიშვნელობის გაზრდა. 

 
7 Janelidze I., Pipia M. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია “ბუნებრივი 
კატასტროფები საქართველოში: 

მონიტორინგი, პრევენცია, 
შედეგების შერბილება”. შრომები. 

ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

3 

Hail Storms in Georgia in 2016-2018 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია საქართველოს გარემოს დაცვის სააგენტოს მონაცემების ანალიზი  საქართველოში სეტყვის 

შემთხვევებისა და მათ მიერ მიყენებული ზარალის შესახებ 2016-2018 წლებში. აღნიშნულ სამ წელიწადში 

სეტყვიანი დღეების მაქსიმალური მნიშნელობა აღინიშნა კახეთში(32 დღე სეტყვით, 90 დასეტყვილი 

ადგილი), მინიმალური- სამეგრელო-ზამო სვანეთში(ერთი სეტყვიანი დღე, ერთი დასეტყვილი ადგილი). 

აგებული იქნა სეტყვის შემთხვევათა რუკა. 
 

 
 

სეტყვა საქართველოში 2016-2018 წლების მონაცემებით  
 
 

8 Jamrishvili N., Tavidashvili 
Kh. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

4 

Estimation of the Critical Size of Hailstones in Clouds non Prejudiced to Agriculture in Kakheti. 

ანოტაცია 
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გამოყენებული იქნა რა ზიმენკოვ-ივანოვის მოდელი ატმოსფეროში სეტყვის დნობის შესახებ და 

კახეთში(საქართველო) ნულოვანი იზოთერმის დონის შესახებ თანამედროვე მონაცემები, შეფასებული იქნა 

სეტყვის ის კრიტიკული ზომა, რომლებიც აღარ იქნებიან სახიფათონი სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებისათვის ამ რეგიონის პირობებში (სეტყვის თითქმის სრული დნობა დედამიწის ზედაპირთან 

250, 500, 750 და1000 მეტრზე). გათვლები წარმოებდა ნულოვანი აზოთერმის სიმაღლის საშუალო 

დეკადური  მნიშვნელობისათვის აპრილიდან ოქტომბრამდე. კერძოდ დადგენილია, რომ კრიტიკული 

ზომა სეტყვისა ღრუბელში, რომლებიც პრაქტიკულად მთლიანად დნებიან დედამიწის ზედაპირზე  

შესაბამისად 1000  და 250 მეტრზე, მერყეობს 0,73 დან 0,92სმ- მდე აპრილის პირველი დეკადისათვის და 

1,43 დან 1,60სმ-მდე აგვისტოს მეორე დეკადისთვის. 
 

 
 
სეტყვის კრიტიკული ზომა ღრუბლებში, რომლებიც სოფლის მეურნეობას არ აზიანებს კახეთის სხვადასხვა 

სიმაღლეზე სხვადასხვა ათდღიანი პერიოდის განმავლობაში აპრილიდან ოქტომბრამდე 
 

9 Kekenadze E., Kharchilava J., 
Chkhaidze G., Senik I. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

5 

Comparative Analysis of the Surface Ozone Concentration in Tbilisi and at Kislovodsk High Mountain Station 

ანოტაცია 
ჩატარებულია შედარებითი ანალიზი საშუალოთვიური მონაცემებისა მიწისპირა ოზონის შესახებ 

თბილისსა და კისლოვოდსკის მაღალმთიან სადგურზე (KHMS) 1989-დან 2013 წლამდე. კერძოდ 

დადგენილია, რომ ოზონის შემცველობა KHMS ზე საშუალოდ 2,6-ჯერ მეტია, ვიდრე თბილისში(მარტში და 
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აპრილში 2,2 ჯერ, დეკემბერში 4,1 ჯერ). ოზონის კონცენტრაციის ცვალებადობა სხვადასხვა თვეებში 

თბილისში მეტია, ვიდრე KHMS -ზე. (ვარიაციის კოეფიციენტი თბილისში ვარირებს 16,5 დან 32,2%-მდე 

ივნისში და ნოემბერში შესაბამისად, ხოლო კისლოვოდსკში 7,0 დან 12,7% მდე თებერვალში და ივლისში 

შესაბამისად). როგორც თბილისში ისევე KHMS-ზე დაიკვირვება მიწისპირა ოზონის შემცირების 

ტენდენცია წლის ყველა თვეში. მაგრამ თბილისში ეს ტენდენცია უფრო მაღალია ვიდრე KHMS-ზე. ასე 

მაგალითად 2002-2013 წლებში1989-2000 წლებთან შედარებით თბილისში ოზონის შემცველობა შემცირდა 

10,3დან 46.8% მდეივლისში და ნოემბერში შესაბამისად, მაშინ როდესაც KHMS-ზე ის  შემცირდა 6,5 დან 

13,7% მდე აგვისტოში და ნოემბერში შესაბამისად.. 

 
 

მიწიდპირა ოზონის საშუალო თვიური კონცენტრაციის ტრენდი თბილისში და კისლოვოდსკის 

მაღალმთიანი სადგურზე 1989-2013 წწ. 

10 Mitin M., Khvedelidze I. საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

5 

Radar Characteristics of Rain Cloud wich Caused Landslide into Akhaldaba and Catastrophic Flood In Tbilisi on 

June 13-14, 2015 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია მონაცემები იმ წვიმის ღრუბლის რადიოლოკაციურ მახასიათებლებზე, რომელმაც 2015 

წლის 13 – 14 ივნისს გამოიწვია მეწყერი ახალდაბაში და კატასტროფული წყალდიდობა თბილისში. 

გაზომვები ჩატარდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოტორში განლაგებული «METEOR 735CDP10» 

ტიპის მეტეოროლოგიური რადარის მეშვეობით. შეისწავლებოდა ღრუბლის მაქსიმალური 

რადიოლოკაციური ამრეკლადობის ცვალებადობა დროში,ნალექის ინტენსივობა და ა.შ.. ნიშანდობრივია, 

რომ ღრუბელი თითქმის არ მოძრაობდა და მეწყერის ჩამოსვლის ადგილის თავზე 5 საათზე მეტ ხანს 

იმყოფებოდა. ამ მეწყერის ჩამოსვლის შედეგები კარგადაა ცნობილი - მდინარე ვერეს გადაკეტვა, წყლის 

დაგროვება, ხელოვნური კაშხალის გარღვევა და კატასტროფული წყალდიდობა თბილისში. ეს მაგალითი 

იმაზე მიუთითებს, რომ რადარის გამოყენებისას არსებობს შესაძლებლობა თქეში წვიმებით გამოწვეული 

მეწყერების პროგნოზირებისა. 
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11 Gvasalia G., Kekenadze E., 
Mekoshkishvili N., Mitin M. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

5 

 Radar Monitoring of Hail Processes in Eastern Georgia and its Neighboring Countries (Azerbaijan, Armenia) 

ანოტაცია 
მოყვანილია  აღმოსავლეთ საქართველოსა და აგრეთვე მეზობელ ქვეყნებში (აზერბაიჯანი, სომხეთი) 

სეტყვის პროცესების რადიოლოკაციურო მონიტორინგის მაგალითები. მონიტორინგი ტარდებოდა 

METEOR 735CDP10 ტიპის მეტეორო;ოგიური რადარის მეშვეობით. შესაბამისი სახელმწიფოთშორისო 

შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში მოსახლეობის და ავარიული სტრუქტურების საშიში 

მეტეოროლოგიური მოვლენების  შესახებ შესაძლებელია მოკლევადიანი გაფრთხილების საერთაშორისო 

სამსახური    შეიქმნას. 
12 Javakhishvili N., Janelidze I. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია “ბუნებრივი 
კატასტროფები საქართველოში: 

მონიტორინგი, პრევენცია, 
შედეგების შერბილება”. შრომები. 

ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

5 

On the Prediction of Floods Caused by Rainfall in the Area of Action of the Meteorological Radar “Meteor 

735CDP10”. 

ანოტაცია 
საქარათველოს სეტყვასაწინააღმდეგო  სამსახურში ფირმა SELEX-ის (გერმანია) «METEOR 735CDP10» ტიპის 

მეტეორადიოლოკატორი 2015 წლიდან გამიოყენება ოპერატიულ მუშაობაში (რადარის პარამეტრების 

ინდიკაცია სეტყვასაშიშ ღრუბლებზე აქტიური ზემიქმედებისათვის - ღრუბლების მაქსიმალური 

ამრეკვლადობა, მაქსიმალური ამრეკვლადობის ზონის სიმაღლე, ღრუბლის მაქსიმალური სიმაღლე, 

ღრუბელში სეტყვის მარცვლის ზომა და ა.შ.). სამუშაოებპ ტარდება საქართველოში, კახეთის რეგიონში. 

რადარის მუშაობის რადიუსი ამ შემთხვევაში შეადგენს 100 – 120 კმ და მოიცავს კახეთის მთელ 

ტერიტორიას. სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების სეზონი გრძელდება აპრილის თვიდან ნოემბრამდე. 

რადარი იძლევა  საშუალებას განისაზღვროს აგრეთვე თხევადი ნალექების ინტენსივობა და თუთავის 

კომპიუტერულ პროგრამაში დაფიქსირდა იმ ადგილების კოორდინატები, სადაც წვიმების დროს ხშირად 

დაიკვირვება წყალდიდობები, არსებობს შესაძლებლობა ამ წყალდიდობების პროგნოზირებისა. გარდა 

ამისა, სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების  სეზონის დამთავრების შემდეგ რადარ მოქმედების რადიუსი 

შესაძლოა გაიზარდოს 200 კმ-დე და შედეგად პრაქტიკულად მთელი აღმოსავლეთი საქართველო მოიცვას. 

ნამუშევარში მოყვანილია აღმოსავლეთ საქართველოს იმ პუნქტების რუკა, სადაც ხშირია წყალდიდობების 

განმეორადობები წვიმების დროს და ნალექების ინტენსივობის რადიოლოკაციური მონაცემების შედარება 

ამ პუნქტებში წყალდიდობებზე მონაცემების შესახებ.  ამ ინფორმაციის დაგროვება მოგვცემს საშუალებას  

ნალექების ინტენსივობის რადიოლოკაციური მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე შევქმნად 

ალგორითმი აღმოსავლეთ საქართველოში    წყალმოვარდნების, წყალდიდობების და დატბორვის 

პროგნოზირებისა. 
13 Berianidze N., Javakhishvili 

N.,
 

Mtchedlishvili A. 
საერთაშორისო სამეცნიერო ივ. ჯავახიშვილის 5 
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კონფერენცია “ბუნებრივი 
კატასტროფები საქართველოში: 

მონიტორინგი, პრევენცია, 
შედეგების შერბილება”. შრომები. 

ISBN 978-9941-13-899-7 

სახ. თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

About the Possibility of Using the “Meteor 735CDP10” Radar for Monitoring Volcanic Formations, Dust Storms and 

Smoke from Large Fires in Atmosphere in South Caucasus. 

ანოტაცია 
მოყვანილია აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის თავზე ატმოსფეროში მტვრის ქარიშხლების და 

მსხვილი ხანძრების რადიოლოკაციური და სახმელეთო მონიტორინგის ანალიზის ზოგიერთი შედეგები. 

დისტანციური მონიტორინგი ტარდებოდა «METEOR 735CDP10» ტიპის მეტეოროლოგიური რადარის 

საშუალებით. ქალაქ თბილისში მიწისპირა ჰაერში მტვრის კონცენტრაცია (PM10 და PM2,5) იზომებოდა 

ყოველ საათს ქალაქის ოთხ პუნქტში. მოყვანილია აგრეთვე რადიოლოკაციური მონაცემები კვლევის ზონის 

თავზე ატმოსფეროში მტვრის წარმინაქმნის გადაადგილების შესახებ. იყო ნაჩვენები, რომ გამოსაკვლევ 

ტერიტორიის თავზე ატმოსფეროში  მტვრის წარმონაქმნების გამოჩენის შემდეგ დედამიწის ზედაპირზე 

აღინიშნება PM10 და PM2,5-ის მკვეთრი ზრდა და აგრეთვე მხილვადობის შემცირება. საჭიროების 

შემთხვევაში შესაძლებელია სამხრეთ კავკასიის ატმოსფეროში დავაკვირდეთ ვულკანური წარმონაქმნების, 

მტვრის ქარიშხლების და მსხვილი ხანძრების ბოლის მიგრაციებს. 
14 Bliadze T., Kirkitadze D., 

Samkharadze I., Tsiklauri Kh. 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

4 

Statistical Characteristics of Angstrom Fire Index for Tbilisi 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია ანგსტრემის სახანძრო საშიშროების ინდექსის (AFI) დღიური მონაცემების სტატისტიკური 

მონაცემების შედეგები თბილისისათვის 2014 – 2018 წლების პერიოდისათვის. AFI = (R / 20) + (27-T) / 10, 

სადაც R - მინიმალური ხვედრითი ტენიანობაა, T - ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. AFI-ს 

მნიშვნელობებს აქვს შემდეგი გრადაციები: I. AFI> 4.0 - ხანძრის გაჩენის ალბათობა მცირეა. II.AFI = 4.0 ÷ 2.5 - 

ხანძრის გაჩენის არახელსაყრელი პირობები. III. AFI = 2,5 ÷ 2,0 - ხანძრის პირობები ხელსაყრელია. IY. AFI = <2.0 

- ხანძრის გაჩენის ალბათობა მაღალია. კერძოდ იყო დადგენილი, რომ თბილისში მაღალი 

ხანძარსაშიშროება დაიკვირვება საშუალოდ 75 დღე წელიწადში, ხოლო მომატებული - 39 დღე წელიწადში. 

ხანძრის მაღალი საშიშროების უდიდესი დღეთა რაოდენობა დაიკვირვებოდა 2019 წელს (92 ლღე), ხოლო 

უმცირესი - 2016 წელს (57 დღე). დაგეგმილია აგრეთვე სამუშაოების გაფართოება ამ საკითხის მიმართებაში  

(იქნება გამოყენებული ხანძრის საშიშროების უფრო რთული ინდექსებიმ შევისწავლით მათ ტენდენციებს 

ამინდის ცვლილებასთან კავშირში, განვსაზღვროთ ეს მაჩვენებლები საქართველოს სხვა წერტილებისათვის 

და ა.შ.). 
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ანგსტრომის ხანძრის ინდექსის საშუალო თვიური მნიშვნელობა თბილისში 2014-2018 წწ. 

 
15 თელია შ., კვესელავა ნ., 

საური ი., ჩიხლაძე ვ., 
ძოძუაშვილი უ.,  

წერეთელი ა. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

3 

სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების ფიზიკური და ეკონომიკური ეფექტიანობა კახეთში 2015-2019 წწ. 

ანოტაცია 
ფიზიკური ეფექტიანობა – სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული 
ტექნოლოგიების უნარი და შესაძლებლობა აღკვეთოს სეტყვის მოსვლა, შეამციროს სეტყვისგან 
დაზიანებული ფართობები და მიყენებული ზარალი  ნ–ჯერ ან ნ%–ით.   ეკონომიკური ეფექტიანობა – 
სეტყვასაწინააღმდეგო დაცვის ამა თუ იმ ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ფინანსური ხარჯების 
გათვალისწინებით მიღებული სუფთა ეკონომიკური სარგებელი. ზემოაღნიშნულების გამოსათვლელად 
გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდები და შესაბამისი კრიტერიუმები. ისინი შეიცავენ მონაცემებს, არსებულს 
როგორც სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების დაწყებამდე, ასევე მისი მიმდინარეობის პერიოდებში.  
სეტყვასაწინააღმდეგო დაცვის დაწყებამდე პერიოდში მონაცემები ეყრდნობოდა მეტეო–სადგურებისა და 
სახდაზღვევის მაჩვენებლებს, რაც შეეხება დაცვის პერიოდს, აქ გამოიყენება: ისტორიული რიგის მეთოდი, 
რაც ითვალისწინებს სტატისტიკურ შედარებას მონაცემებისა ნალექების, სეტყვისგან დაზიანებული 
ფართობების, მიყენებული ზარალის შესახებ დაცვამდე და დაცვის პერიოდში. საკონტროლო ტერიტორიის 
მეთოდი, რაც ითვალისწინებს სეტყვასაშიშროების მა–ხასიათებლების შედარებას როგორც დასაცავ, ასევე 
საკონტროლო ტერიტორიაზე 

16 ბერიტაშვილი ბ., ბურნაძე საერთაშორისო სამეცნიერო ივ. ჯავახიშვილის 4 
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ა., კვესელავა ნ.,  
წერეთელი ა. 

კონფერენცია “ბუნებრივი 
კატასტროფები საქართველოში: 

მონიტორინგი, პრევენცია, 
შედეგების შერბილება”. შრომები. 

ISBN 978-9941-13-899-7 

სახ. თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოება ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე – რეტროსპექტული ანალიზი 

და მათი განახლების პერსპექტივები 

ანოტაცია 
ქვემო ქართლის რეგიონი ხასიათდება  სეტყვასაშიშროების მაღალი კოეფიციენტით. იგი ძირითადად 
განპირობებულია  რელიეფის არაერთგვაროვნებით, რაც ხელს უწყობს წლის თბილ პერიოდში ცივი 
ატმოსფერული  ფრონტების გავლის დროს  ძლიერი აღმავალი დინებებისა და ტურბულენტური 
მოძრაობის წარმოქმნას, კონვექტიური ტიპის სეტყვასაშიში ღრუბლების განვითარებას.   აღნიშნულ 
რეგიონში ასევე ხელსაყრელი პირობებია გროვა, გროვა–საწვიმარი ღრუბლების  წარმოქმნისა და 
განვითარებისათვის სეტყვასაშიშ დონემდე.   გასული საუკუნის 60–იან წლებში ამიერკავკასიის 
ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის მიერ დაიწყო საცდელ–ექსპერიმენტული 
სამუშაოები, ხოლო 70–იანი წლების დასაწყისიდან 90–იან წლებამდე, სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების 
სეტყვისგან საწარმოო დაცვის ღონისძიებები ქვემო ქართლის ოთხი ადმინისტრაციული რაიონის 
ტერიტორიაზე. გამომდინარე ცენტრალურ საკომანდო პუნქტზე (ქ. თეთრიწყარო) განლაგებული 
რადიოლოკაციური სადგურების რეპრეზენტალური მოქმედების რადიუსიდან, საკონტროლო 
ტერიტორიად გამოიყენებოდა სამცხე–ჯავახეთის რეგიონი.   ანალოგიური რადიოლოკაციური 
პარამეტრების პირობებში ხდებოდა რანდომიზაცია ღრუბლიდან მოსული ნალექებისა, როგორც 
ზემოქმედების გარეშე, ასევე ზემოქმედების შედეგად. მთელი სამუშაოს პერიოდის (1972–1990) 
განმავლობაში სეტყვისგან დაცვის საშუალო ეფექტიანობამ  შეადგინა  88%. განხილულია აღნიშნულ 
რეგიონში სამუშაოების განახლების საკითხები. 

17 Kereselidze Z., Melikadze G., 
Jimsheladze T. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

4 

Evaluation of Electromagnetic Radiation Power in Connection with Seismic Activity in the Tskaltsminda-Ureki 

Geomagnetic Anomaly Area 

ანოტაცია 
ატმოსფეროს ელექტრული ველის ინვერსია წრედის ანალოგიურ მოდელთან შეფარდებით განასხვავებს 

ლოკალურ სეგმენტს ლიტოსფერო-ატმოსფერო-იონოსფეროსგან (LAI)  უნიკალურ სისტემისაგან. 

დედამიწის ზედაპირის პოლარობის ცვლილების მიზეზი შეიძლება იყოს ტელურული დენების გენერაცია, 

გამოწვეული სეისმური პროცესებით აქტივირებული თერმოიონიზირებული არხის აქტივობით. LAI-ს 

ლოკალური სეგმენტი შეესაბამება ელექტრომაგნიტურ წრედს, რომელიც ახასიათებს სიხშირულ 

დიაპაზონს, რომელიც თავსებადია ძაოლიან დაბალი სიხშირის ტელურულ ელექტრომაგნიტურ 

გამოსხივებასთან (VLF). აქედან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რა შემთხვევაში 

ზღვაში გენერირებული ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ენერგია, რომელიც თან ახლავს ტელურულ 

დენს, საკმარისია ქვემო იონოსფეროში ელექტრონების კონცენტრაციის ანამალურ ცვლილებისთვის. 
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18 Japaridze N., Khazaradze K. საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია “ბუნებრივი 

კატასტროფები საქართველოში: 
მონიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება”. შრომები. 
ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

4 

Studies in the Field of the Influence of Natural and Anthropogenic Environmental Factors on Human Health in 

Georgia: Current Status and Planned Works 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია საქართველოში ადამიანის ჯანმრთელობაზე   გარემოს ბუნენრივი და ანთროპოგენური 

ფაქტორების (მეტეოროლოგიური, კლიმატური, გეოფიზიკური, კოსმოსური, ატმოსფეროს 

ანთროპოგენური დაბინძურება და სხვა) გავლენის შესახებ კვლევების თანამედროვე მდგომარეობის 

მიმოხილვა. განიხილება მომავალი კვლევების პერსპექტივები. 
19 Japaridze N., Khazaradze K. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია “ბუნებრივი 
კატასტროფები საქართველოში: 

მონიტორინგი, პრევენცია, 
შედეგების შერბილება”. შრომები. 

ISBN 978-9941-13-899-7 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 2019 

4 

Changeability of Mortality in Georgia in Different Seasons and Periods of Year into 1993-2017 

ანოტაცია 
ჩატარებულია 1993-დან 2017 წლამდე საქართველოში სხვადასხვა სეზონსა (ზამთარი, გაზაფხული, 

ზაფხული, შემოდგომა) და პერიოდში (წელიწადი, ცივი პერიოდი - ოქტომბერი-მარტი, თბილი პერიოდი - 

აპრილი-სექტემბერი) სიკვდილიანობის ცვალებადობის ანალიზი. აღმოჩნდა, რომ კვლევების მთელ 

პერიოდში წელიწადში  რეგისტრირდებოდა საშუალოდ 1230 სიკვდილი  100000 მოსახლეზე. ყველაზე 

მაღალი სიკვდილიანობა დაფიქსირდა ზამთარში (345 შემთხვევა), ხოლო ყველაზე დაბალი - შემოდგომაზე 

(274 შემთხვევა). დროის მითითებულ პერიოდში წლის ყველა სეზონსა და პერიოდში დაიკვირვებოდა 

სიკვდილიანობის ზრდა. ასე, 2008-2017  წლებში, 1993-2002 წლებთან  შედარებით, სიკვდილიანობის 

მაქსიმალური ნაზარდი დაიკვირვებოდა შემოდგომაზე (63 შემთხვევა), ხოლო მინიმალური - გაზაფხულზე 

(40 შემთხვევა). საშუალოდ წელიწადში, 2008-2017  წლებში, 1993-2002 წლებთან  შედარებით, 

სიკვდილიანობის ზრდამ შეადგინა197 შემთხვევა 100000 მოსახლეზე. 
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საქართველოში 2008-2017 და 1993-2002 წწ. შორის სიკვდილიანობის საშუალო მნიშვნელობის 

 სხვაობა წლის სხვადასხვა სეზონში და პერიოდებში 
 

 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 Jimsheladze T., Melikadze 
G., Kobzev G., Devidze 

M., Gogua R., Matiashvili 
T., Goguadze N., 
Chikviladze E., 

Tchankvetadze A., 
Kapanadze N., Qurtsikidze 

R. 

Reaction of the 
Geomagnetic Network 

on the Earthquakes 
Preparation Process in 
Georgia, ISSN: 1512-

1127 

Journal of the Georgian 
Geophysical Society, 

Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma, v. 22(1), 

2019 

თსუ  

გამომცემლობა 

თბილისი 

6 

ანოტაცია 
გეოდინამიკური პროცესების არაცალსახობის თვალსაზრისით საქართველო მიეკუთვნება ერთ- ერთ 
განსაკუთრებულად რთულ რეგიონს. მაკრო სტრუქტურული ფაქტორი აქ არის არაბეთისა და ევრაზიის 
ტექტონიკური ფილების კონტაქტი, რასაც ემატება ლოკალურ გეოლოგიური სტრუქტურული 
მრავალფეროვნება, თუმცა ყველა ეს ადგილი გამოირჩევა მღალი სეისმურობით. სტატიაში წარმოდგენილია 
სეისმური პროცესების მომდინარეობის ისეთ ინდიკატორებზე დაკვირვება როგორიცაა: გეომაგნიტური 
ველი და მეტად დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება (მდს). 

2 Amiranashvili A., About the Use of Anti- Journal of the Georgian თბილისი 8 
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Chikhladze V., 
Dzodzuashvili U., Sauri I., 

Telia Sh. 

Hail Rockets "Loza-2" 
in the Work of Anti-

Hail System in Kakheti 
(Georgia) , ISSN: 

1512-1127 

Geophysical Society, 
Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma, v. 22(1), 

2019 
ანოტაცია 

2018 წლის სექტემბრიდან საქართველოში კახეთის რეგიონში სეტყვასაწინააღმდეგო სამსახურში 
გამოიყენება ბულგარეთის წარმოების “Loza-2” ტიპის სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტები. კახეთში დასაცავ 
ტერიტორიაზე განლაგებული ზემოქმედების 80-ზე მეტი პუნქტისთვის მაკრისტალიზებელი რეაგენტით 
ღრუბლების ჩათესვის ოპტიმალური ფართობების გათვლების ზოგიერთი შედეგია მოყვანილი. 
შედარებულია სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების " Loza-2" -ის და Trayal D 6- B" -ს მახასიათებლები. 

3 Melikadze G., Todadze 
M., Tchankvetadze A., 

Gventsadze A., Chitanava 
R., Gaprindashvili M. 

Organization Stable 
Isotope Monitoring 

Network on the 
Territory of Georgia, 

ISSN: 1512-1127 

Journal of the Georgian 
Geophysical Society, 

Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma, v. 22(2), 

2019 

თბილისი 5 

ანოტაცია 
მიწისქვეშა წყლების რესურსების შესწავლისა და მათი მოწყვლადობის შეფასებისთვის დაინერგა 
ეკოლოგიური ტრასერების მეთოდოლოგია. სტაბილური იზოტოპების დროით-სივრცული ცვლილებების 
შესწავლის მიზნით დაიწყო სამონიტორინგო ქსელის ორგანიზება საქართველოს ტერიტორიაზე 

4 Amiranashvili A., Bliadze 
T., Jamrishvili N., 

Kekenadze E., 
Tavidashvili Kh., Mitin M. 

Some Characteristics 
of Hail Process in 

Georgia and 
Azerbaijan on May 28, 

2019.  ISSN: 1512-
1127 

Journal of the Georgian 
Geophysical Society, 

Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma, v. 22(2), 

2019 

თბილისი 16 

ანოტაცია 
განხილულია სეტყვის პროცესი საქართველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე 2019 წლის 28 მაისს. 

სეტყვის მარცვლის მაქსიმალური დიამეტრი ღრუბელში და დედამიწის ზედაპირზე, სეტყვის მარცვლის 
მაქსიმალური ზომით კონვექტიური უჯრედის გადაადგილების ტრაექტორია და სიჩქარე, სეტყვის 

მარცვლის ზრდის სიჩქარე ღრუბელში და სხვ. დადგენილია კავშირი კონვექტიური უჯრედის 
გადააადგილებასა და აგრეთვე, სეტყვის მარცვლის ზრდის სიჩქარეს, ზღვის დონიდან რელიეფის 

სიმაღლესთან. სეტყვის მარცლის ზრდის სიჩქარის შედარებამ რეალურ პირობებში და ადრე მიღებულ 
ანალოგიურ მონაცემებთან, ლაბორატორიულ, დაუმუხტავი ხელოვნური ღრუბლის პირობებში აჩვენა 

დამაკმაყოფილებელი თანხვედრა.
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Kirkitadze D. 
Statistical 

Characteristics of 
Aerosol Pollution of 
Atmosphere in Three 

Points of Tbilisi in 
2017-2018. .  ISSN: 

1512-1127 

Journal of the Georgian 
Geophysical Society, 

Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma, v. 22(2), 

2019 

თბილისი 8 

ანოტაცია 

წარმოდგენილია აეროზოლების წონითი კონცენტრაციების სტატისტიკური მახასიათებლები (PM2,5 და 

PM10) ქალაქ თბილისის სამ პუნქტში (ა.ყაზბეგის პრ., ა.წერეთელის პრ. და ვარკეთილი) 2017-2018 წლებში. 

გამოყენებულია გარემოს დაცვის ნაციონალური სააგენტოს მონაცემები  PM2,5 და PM10 -ის საათობრივი 

მნიშვნელობების შესახებ. კერძოდ მიღებულია რომ PM2,5-ის მაქსიმალური საშუალოწლიური 

მნიშვნელობები დაიკვირვებოდა პუნქტში ა.წერეთელის პროსპექტზე(24,9 მკგ/მ3, ცვლილების დიაპაზონი: 

0-440მკგ/მ3), მინიმალური -ა.ყაზბეგის პროსპექტზე(16,6მკგ/მ3, ცვლილების დიაპაზონი: 0-494მკგ/მ3).  PM10 -

ის მაქსიმალური საშუალოწლიური მნიშვნელობები დაიკვირვებოდა აგრეთვე პუნქტში  ა.წერეთელის 

პროსპექტზე(57,2მკგ/მ3, ცვლილების დიაპაზონი: 0-540მკგ/მ3), მინიმალური- ვარკეთილში(37,4მკგ/მ3, 

ცვლილების დიაპაზონი: 0-319მკგ/მ3). მიღებულია, რომ წრფივი კორელაციის კოეფიციენტის მნიშვნელობა 

PM2.5 და PM10-ის საათობრივ სიდიდეებს შორის ყველა პუნქტზე საკმაოდ მაღალია და იცვლება 0,77-სა და 

0,89-ს შორის. წრფივი კორელაციის კოეფიციენტის მნიშვნელობა პუნქტებს შორის PM2.5  საათობრივი 

სიდიდეებისა იცვლება 0,64-დან 0,73-მდე, PM10-ისა -0,49დან -0,60 მდე. განხილულია PM2.5 და PM10-ის 

მნიშვნელობების შესაბამისობა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების სხვადასხვა საერთაშორისო 

ნორმებთან თბილისის სამ პუნქტში ჰაერის აღნიშნული დამაბინძურებლებისთვის 

6 Kekenadze E. Statistical 
Characteristics of 

Journal of the Georgian 
Geophysical Society, 

თბილისი 6 
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Surface Ozone 
Concentration in Three 

Points of Tbilisi in 
2017-2018. ISSN: 

1512-1127 

Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma, v. 22(2), 

2019 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის (მოკ) სტატისტიკური მახასიათებლებიქალაქ 

თბილისის სამ პუნქტში (ა.ყაზბეგის პრ., ა.წერეთელის პრ. და ვარკეთილი) 2017-2018 

წლებში.გამოყენებულია გარემოს დაცვის ნაციონალური სააგენტოს მონაცემები  მოკ-ის -ის საათობრივი 

მნიშვნელობების შესახებ. კერძოდ მიღებულია რომ მოკ-ის მაქსიმალური საშუალოწლიური მნიშვნელობები 

დაიკვირვებოდა ვარკეთილში(53,9 მკგ/მ3, ცვლილების დიაპაზონი: 1-134 მკგ/მ3), მინიმალური -

ა.წერეთელის  პროსპექტზე(21,6კგ/მ3, ცვლილების დიაპაზონი: 0-102მკგ/მ3). წრფივი კორელაციის 

კოეფიციენტის მნიშვნელობები მოკ-ის  საათობრივ სიდიდეებს შორის სხვადახვა პუნქტებზე საკმაოდ 

მაღალია და იცვლება 0,74 -დან 0,91-მდე. შესწავლილია აგრეთვე მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის 8-

საათიანი მცოცავი საშუალო მნიშნელობების (მოკ8) სტატისტიკური მახასიათებლები. (მოკ8)-ის ცვლილების 

დიაპაზონი მაგალითად ვარკეთილში 1-122მკგ/მ3, ხოლო ა.წერეთელის პროსპექტზე 0 დან 93 მკგ/მ3. 

განხილულია მოკ-ის მნიშვნელობების შესაბამისობა ოზონის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების 

სხვადასხვა საერთაშორისო ნორმებთან თბილისის სამი პუნქტისათვის. 
7 Amiranashvili A., 

Kartvelishvili L. 
Statistical 

Characteristics of the 
Monthly Mean Values 

of Tourism Climate 
Index in Mestia 

(Georgia) in 1961-
2010. ISSN: 1512-

1127 

Journal of the Georgian 
Geophysical Society, 

Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma, v. 22(2), 

2019 

 
თბილისი 

6 

ანოტაცია 
ნაშრომში წარმოდგენილია ტურიზმის კლიმატური ინდექსის (TCI) საშუალო თვიური  მნიშვნელობები 
მესტიაში 1961÷2010 წ.წ. პერიოდის მიხედვით. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ  აღნიშნული ბიოკლიმატური 
პარამეტრების ცვლილება 1986÷2010 წლებში 1961÷1985 წლებთან შედარებით აღინიშვნება მხოლოდ 
თებერვალში უმნიშვნელო კლების სახით. 

8 Pipia M., Elizbarashvili E., 
Amiranashvili A., 
Beglarashvili N. 

Dangerous Regions of 
Blizzard in Georgia. , 

ISSN 1512-1887 

Annals of Agrarian 
Science, Vol. 17, No 4, 

2019 

Elsevier, 
თბილისი 

6 

ანოტაცია 
ქარბუქები მნიშვნელოვან ზიანს აყენებენ საქართველოს მთიან და ალპურ ზონებს. ქარბუქები 

განსაკუთრებულად აზიანებენ სოფლის მეურნეობას, იწვევენ თოვლის არათანაბარ გადანაწილებას და 

წარმოქმნიან საძოვრების გაშიშვლებულ მონაკვეთებს, სადაც ხდება ზამთრის კულტურების მოყინვა და 

ნიადაგის ეროზია. რაიონებში, სადაც ეწყობა სამთრის საძოვრები, ქარბუქები არღვევენ პირუტყვის 

ნორმალური გამოკვების რეჟიმს და ართულებენ მათ გამოზამთრებას. ამ გამოკვლებაში გამოყენებულია 85 

მეტეოსადგურისა და პოსტის მონაცემები 1966-2017 წლების პერიოდისათვის.ყველაზე საიმედოა 

მონაცემები 1966-2017-წლამდე პერიოდისათვის. 1993 წელს ალპური ზონის მეტეოსადგურების უმეტესობა 

დაიხურა. ამიტომ 1993-დან 2017-წლამდე პერიოდს აშუქებდა რამდენიმე მეტეოსადგური. გამოყენებულია 

https://www.elsevier.com/journals/editor/t
https://www.elsevier.com/journals/editor/t
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აგრეთვე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის არქივი, 

გარემოს ნაციონალური სააგენტოს მონაცემები, ლიტერატურული მონაცემები და კლიმატური ცნობარები. 

გამოვლენილია საქართველოს ქარბუქსაშიში რეგიონები და შედგენილია შესაბამისი დარაიონების რუკა. 

გამოკვლეულია ქარბუქის ცვალებადობა ადგილის სიმაღლის მიხედვით. 

 
9 Амиранашвили А., 

Блиадзе Т., 

Картвелишвили Л. 

Статистические 

характеристики 

месячных сумм 

атмосферных осадков 

в Тианети (Грузия) в 

1956-2015 гг. ISSN 
1512-1135 

მიხეილ ნოდიას სახ. 
გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის შრომები, 
ტ. LXX, 2019 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი 

7 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია სტატისტიკური ანალიზის შედეგები ატმოსფერული ნალექების თვიური ჯამების 

ცვალებადობის შესახებ თიანეთში (საქართველოში) 1956 წლიდან 2015 წლამდე. კერძოდ, აღმოჩნდა, რომ 
აღნიშნულ პერიოდში იანვარში, თებერვალში, აპრილში და ოქტომბრიდან დეკემბრამდე, ნალექების რეჟიმი 
უცვლელი რჩება. მარტში და მაისიდან სექტემბრამდე შეინიშნება ნალექების თვიური ჯამების უარყოფითი 
წრფივი ტრენდები 

10 Кобзев Г., Кереселидзе 

З., Меликадзе Г., 

Джимшеладзе Т. 

Реакция воды на 

гравитацию в 

глубоких скважинах 

Грузии. Методы 

вычислений. ISSN 
1512-1135 

მიხეილ ნოდიას სახ. 
გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის შრომები, 
ტ. LXX, 2019 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი 

11 

ანოტაცია 
სტატიაში მოყვანილია რაოდენობრივი შეფასება გრავიტაციის ვერტიკალური tidalZ მდგენელის გავლენისა 
წყლის დონეზე საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული ღრმა ჭაბურღილებისათვის და განიხილება 
კორელაციის კოეფიციენტის მიღების სხვადასხვა ხერხები. შეისწავლება გრავიტაციასა და წყლის დონის 
ცვლილების სიჩქარეს waterSpeed შორის წრფივი დამოკიდებულების კოეფიციენტების პოვნის მეთოდები. 
აღნიშნულია წრფივი დამოკიდებულება tidalSpeedZ და tidalY კოეფიციენტებს შორის. შესაბამისად არსებობს 
წრფივი დამოკიდებულება წყლის დონი სიჩქარის ვერტიკალურ კომპონენტსა waterSpeed და გრავიტაციის 
ჰორიზონტალურ კომპონენტს შორის tidalY(მიმართულება - აღმოსავლეთი), ე.ი. მთვარისა და მზის 
ჰორიზონტალურ ,,მოძრაობას” შორის. მოყვანილია ფორმულა, რომელიც საშუალებას იძლევა 
განტოლებისთვის tidalSpeedZ=A*tidalY  ვიპოვოთ A კოეფიციენტის მნიშვნელობა დედამიწის ნებისმიერი 
წერტილისათვის, თუ ცნობილია  ამ წერტილის მხოლოდ განედი( Latitude). მეთოდები Jump და Speed 

საშუალებას იძლევა სხვადასხვა გზით ვიპოვოთ A კოეფიციენტის მნიშვნელობები, რომლის საშუალებითაც 
განისაზღვრება მიმოქცევების tidal გავლენა წყლის დონეზე water. ეს მნიშვნელობები ერთმანეთისაგან 
განსხვავდება 5-10%-ით. A კოეფიციენტის მნიშვნელობა უმნიშვნელოდ იცვლება დროში და შესაბამისად 
მისი რადიკალური ცვლილება შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ანომალია. ეს ანომალიები შეიძლება 
გამოვლენილი იქნას წყლის დონის მინიმალურ დროში გაზომვით. 

11 Гвелесиани А. Об особенностях 

образования и роста 

пузырьков пара при 

მიხეილ ნოდიას სახ. 
გეოფიზიკის 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 

7 
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замерзании и 

кипении воды в 
ограниченном 

объёме.  ISSN 1512-
1135 

ინსტიტუტის შრომები, 
ტ. LXX, 2019 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი 

ანოტაცია 
ცნობილი და საკუთარი კვლევების საფუძველზე კომპლექსურად იხილება გარკვეული   მოცულობის წყლის 
კრისტალიზაციის და დუღილის შედეგად გამოყოფილი  ორთქლის ბუშტის რადიუსის დროში ზრდის 
სიჩქარის ( /G dR dt= ) პროცესი. წყლის ფაზურ გარდაქმნებთან დაკავშირებით მიღებული თეორიული 
დასკვნები  დაპირისპირებულია მიღებულ სათანადო ემპირიულ ფორმულებთან. ნაპოვნია რელეი-

პლესეტის განტოლების ენერგრტიკულად ფოკუსირებული ამონახსნი ( 2/3~R t ), რომელიც იკავებს 

შუალედურ პოზიციას რელეის ( ~R t )  და პლესეტ-ცვიკის ( 1/2~R t ) ცნობილ ამონახსნებს შორის. მეტიც, 
ვარიაციული მეთოდით მიღებული ორთქლის ბუშტის რადიუსის ზრდის სიჩქარის ეილერ-პუასონის  
ენერგეტიკულად ფოკუსირებული განტოლების ამონახსნი ზუსტ თანხვდენაშია რელეის ( ~R t ) 
ამონახსნთან.  წყლის კრისტალიზაციის შემთხვევაში დამოკიდებულება ორთქლის ბუშტის რადიუსის ( )r  

და კრისტალიზაციის ფრონტის გავრცელების სიჩქარის ( )G  შორის შემდეგია: 1/2~r G− . 

12 Гвелесиани А. О глобальной 

циркуляции 

атмосферы на 

ионосферных 

урიвнях. ISSN 1512-
1135 

მიხეილ ნოდიას სახ. 
გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის შრომები, 
ტ. LXX, 2019 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი 

13 

ანოტაცია 
შემოთავაზებულია ატმოსფეროს იონოსფეროს დონეებზე სამგანზომილებიანი გლობალური  ცირკულაციის 
ანალიზური მოდელი, რომელიც მტკიცდება შესაბამისად გამარტივებული სამუშაო მაგნიტურ-
ჰიდროდინამიკური განტოლებათა სისტემის მეშვეობით ჩატარებული და გრაფიკული სახით 
წარმოდგენილი დიდმასშტაბიანი ქართა სისტემების სიჩქარეთა ველების დედამიწის ჩრდილო და სამხრეთ 
ნახევარსფეროებისათვის იონოსფეროს და ნეიტრალური ატმოსფეროს ცნობილი მოდელების მონაცემთა 
ბაზის გამოყენებით. გამოვლენილია ოთხი დიდმასშტაბიანი გრიგალი, დივერგენციის და კონვერგენციის 
ზონები, რომლებსაც ძალუძს ატმოსფეროს აღმავალი და დაღმავალი დინებების გამოწვევა, პოლუსებიდან 
ეკვატორამდე განლაგებული ვერტიკალური ცირკულაციის მქონე  მერიდიანული უჯრედების სისტემები 

13 Хведелидзе И., 

Чхитунидзе М., 

Жонжоладзе Н. 

Модель  локального  

атмосферного  

возмущения нижней 

части ущелья реки 

Вере. ISSN 1512-1135 

მიხეილ ნოდიას სახ. 
გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის შრომები, 
ტ. LXX, 2019 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი 

11 

ანოტაცია 
მდინარე ვერეს ხეობაში  ალმაატინკას ხეობის ანალოგიურად, გეოფიზიკური პარამეტრების მსგავსების 
საფუძველზე, შესაძლებელია დღე-ღამური ტემპერატურის ცვლილებით გამოწვეული ლოკალური 
ატმოსფერული დინებების სურათის ვერტიკალური ჭრილის მოდელირება, რისთვისაც გამოვიყენეთ 
სასაზღვრო ფენის თეორიის შემქმნელის ლ. პრანდტლის ცნობილი მათემატიკური მოდელი. მოცემულ 
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ნაშრომში მოვახდინეთ ამ მოდელის მოდიფიკაცია ტემპერატურული ველის შეშფოთების სასაზღვრო 
პირობების ცვლილების დაშვების ფარგლებში, რაც თვისებრივად შესაძლებელია ნებისმიერი პატარა მთის 
მდინარის კანიონში. ფიზიკური ანალოგიის გარდა ჩვენს მიერ გამოყენებულია ბრუნვის სიჩქარეთა ველის 
კინემატიკური მოდელი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მსხვილმასშტაბოვანი ატმოსფერული 
ქარის გენერაცია ჰორიზონტალური ინვერსიის ზედაპირის მახლობლად. 

14 Kvavadze N., Kereselidze 
Z. 

Possibility of Resonant 
Amplification of VLF 

Electromagnetic 
Radiation Associated 
with Seismic Activity 
Near Tskaltsminda-
Ureki Area. ISSN: 

0132-1447 

Bulletin of the Georgian 
National Academy of 

Sciences, Vol. 13, No. 4, 
2019 

თბილისი 7 

ანოტაცია 
ნაშრომში მოცემულია ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტაბახმელას 
იონოსფეროს ობსერვატორიაში (N41,655, E44,754) რეგისტრირებული მდს (მეტად დაბალი სიხშირის, 3-30 
კჰც) ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სპექტრული მახასიათებლების რეტროსპექტული ანალიზი. 
კვლევის მიზანი იყო, 12.2012-01.2013 წწ., შავ ზღვაში საქართველოს სანაპირო ზოლში (ნომინალური ცენტრი 
N42,40, E41,00) მომხდარი საშუალო მაგნიტუდების (M= 4,1 - 5,5) მიწისძვრების სერიის პროცესში 
გამოვლენილი მდს გამოსხივების 18,3 კჰც არხში ინტენსივობის მკვეთრი ზრდის (ამპლიტუდის ნახტომი ≈ 

20 dB) შესაძლო ფიზიკური მექანიზმის განსაზღვრა. ჰიპოთეზის თანახმად, ინდუქციური ზეგავლენის 
აგენტის ფუნქციას ასრულებს ფოკალურ არეში გენერირებული ტელულური დენები. თეორიული 
ინტერპრეტაცია ეყრდნობა ვარაუდს, რომ თვით გეომაგნიტური ანომალიის არე შესაძლებელია 
წარმოადგენდეს მდს ელექტრომაგნიტური ტალღების გამომსხივებელს. ასეთი დაშვების საფუძველია 
ელექტრომაგნიტური ინდუქციური კავშირის ჰიპოთეზა ზღვაში მდებარე მიწისძვრების ფოკალურ არესა და 
გეომაგნიტურ ანომალიას შორის. კერძოდ, გამოყენებული იყო ლითოსფერო-ატმოსფერო-იონოსფეროს 
ლოკალური სეგმენტის საკუთარი ელექტრომაგნიტური რხევების მოდელი, რომლის თანახმად რხევების 
სიხშირის განმსაზღვრელ გამოსახულებაში შემავალი ხაზოვანი ზომა თანხვდება გეომაგნიტური ანომალიის 
გრძივ მასშტაბს. ამრიგად, იკვეთება ამოცანა, დაკავშირებული წყალწმინდა-ურეკის გეომაგნიტური 
ანომალიის რეზონანსული თვისებების შემდგომ კვლევასთან. 

15 Chargazia, 
K., Kharshiladze, 
O., Kvaratskhelia, 

D., Zimbardo, G., Sorriso-
Valvo, L 

. Linear evolution of 
IGW structures in the 
ionospheri plasma at 
interaction with shear 

flows. ISSN 1512-
0082 

Bulletin of TICMI, 2019 
https://www.scopus.com/ 
authid/detail.uri?authorId 

=6506506874 

თბილისი 5 

ანოტაცია 

 
შესწავლილია იონოსფეროს პლაზმაში IGW სტრუქტურების წრფივი ევოლუცია წანაცვლებით ნაკადებთან 

ურთიერთობისას. 
 

 

5.3. კრებულები 

https://www.scopus.com/
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№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 
სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1  Амиранашвили А. Г., 

Поволоцкая Н. П., Сеник 

И. А.,  
Чихладзе В. А. 

VIII Всероссийская конференция по 

атмосферному электричеству [с 

международным участием]: сборник 

трудов, ISBN 978–5–6042484–6–1 

ნალჩიკი, რუსეთი 3 

Содержание легких аэроионов в некоторых районах Северного Кавказа и Грузии 

ანოტაცია 
ნაშრომში წარმოდგენილია ჩრდილოეთ კავკასიასა და საქართველოში ბოლო წლებში საჰაერო გარემოს 

მდგომარეობის შესახებ  ჩატარებული ზოგიერთი კვლევის შედეგი. 

 
2 
 

Амиранашвили А. Г.  
 

VIII Всероссийская конференция по 

атмосферному электричеству [с 

международным участием]: сборник 

трудов, ISBN 978–5–6042484–6–1 

ნალჩიკი, რუსეთი 3 

Особенности образования легких ионов в условиях сильно загрязненной атмосферы 

ანოტაცია 
წარმოდგენილია შედეგები გამოკვლევებისა მსუბუქი იონების კონცენტრაციის ვარიაციებისა და მათ 

კავშირებზე ჰაერში რადონისა და სუბმიკრონული აეროზოლების შემცველობებს შორის ძალზე 

დაბინძურებული ადგილის პირობებში ქალაქ თბილისის მაგალითზე გამოსაკვლევი პარამეტრების 

საშუალოდეკადური მნიშნელობების შესახებ მონაცემების გამოყენებით 2010-2011 წლებისათვის. (72 

დეკადა, 9სთ -დან 17-18 სთ-მდე). 

3 Principe C., Devidze M., La 
Felice Sonia 

Convegno Tematico AIAr, Reggio Calabria, 
27-29 Marzo 2019. 

http://www.associazioneaiar.com/ wp/wp-
content/uploads/ 

2019/03/Abstract%20book.pdf 

Italy 1 

Absolute dating of archaeological artifact: the furnace of Piazza Mercurio in Massa (Italy) 

ანოტაცია 
ჩატარებულია არქეოლოგიური არტეფაქტის  - ღუმელი მერკურიოს მოედანზე მასსაში (იტალია) 

აბსოლუტური დატირება. 
     

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 Sorriso-Valvo L, 
De Vita G, 

Fraternale F, 
Gurchumelia A, 
Perri S, Nigro G, 

Catapano F, Retinò 

Sign Singularity of the Local 
Energy Transfer in Space Plasma 

Turbulence. doi: 
10.3389/fphy.2019.00108 

Front. Phys. 7:108. 
2019 

Switzerland 
physics.editorial.office 

@frontiersin.org 

11 

http://www.associazioneaiar.com/
mailto:physics.editorial.office@frontiersin.org
mailto:physics.editorial.office@frontiersin.org
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A, Chen CHK, 
Yordanova E, 

Pezzi O, Chargazia 
K, Kharshiladze O, 
Kvaratskhelia D, 

Vásconez CL, 
Marino R, Le 

Contel O, Giles B, 
Moore TE, Torbert 
RB and Burch JL 

 
ჩატარებულია კოსმოსურ პლაზმურ ტურბულენტობაში  ენერგიის ლოკალური გადაცემის სინგულარობის 

გამოკვლევა 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 Amiranashvili A., 

Chikhladze V., 
Tsikarishvili K., Tsiklauri 

Kh. 

On the Restoration of the Ionization Properties of “Tetra” 

Cave (Tskaltubo, Georgia) 
 

5-6 November, 2019, 
Tbilisi, Georgia 

2 Amiranashvili A., Bliadze 

T., Chikhladze V., 
Japaridze N.  Khazaradze 

K. 

On the Influence of Landscape on the Content of Light 
Aeroions in Different Regions of Georgia 

 

 September 9-13, 2019, 
Tbilisi, Georgia 

3 Amiranashvili A On the Influence of Landscape on the Content of Light 
Aeroions in Different Regions of Georgia 

12-14 დეკემბერი, 2019 

4 Amiranashvili A., 
Chikhladze V., 

Dzodzuashvili U., 
Ghlonti N., Sauri I., Telia 

Sh., Tsintsadze T. 

Weather Modification in Georgia: Past, Present, Prospects for 
Development 

12-14 დეკემბერი, 2019 

5 Bliadze T., Gvasalia G., 
Kirkitadze D., 

Mekoshkishvili N. 

Changeability of the Atmospheric Precipitations Regime in 
Kakheti in 1956-2015 

 

12-14 დეკემბერი, 2019 

6 Jamrishvili N., 
Tavidashvili Kh. 

Effect of Climate Change on the Freezing Level in Kakheti 
 

12-14 დეკემბერი, 2019 

7 Jamrishvili N., 
Tavidashvili Kh.  

Estimation of the Critical Size of Hailstones in Clouds non 
Prejudiced to Agriculture in Kakheti 

12-14 დეკემბერი, 2019 

8 Janelidze I., Pipia M. Hail Storms in Georgia in 2016-2018 12-14 დეკემბერი, 2019 
9 Kekenadze E., 

Kharchilava J., 
Chkhaidze G., Senik I. 

Comparative Analysis of the Surface Ozone Concentration in 
Tbilisi and at Kislovodsk High Mountain Station 

12-14 დეკემბერი, 2019 

10 Mitin M., Khvedelidze I. Radar Characteristics of Rain Cloud wich Caused Landslide 
into Akhaldaba and Catastrophic Flood In Tbilisi on June 13-

12-14 დეკემბერი, 2019 
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14, 2015 
11 Gvasalia G., Kekenadze 

E., Mekoshkishvili N., 
Mitin M. 

Radar Monitoring of Hail Processes in Eastern Georgia and 
its Neighboring Countries (Azerbaijan, Armenia) 

12-14 დეკემბერი, 2019 

12 Javakhishvili N., 
Janelidze I. 

On the Prediction of Floods Caused by Rainfall in the Area of 
Action of the Meteorological Radar “Meteor 735CDP10” 

12-14 დეკემბერი, 2019 

13 Berianidze N., 
Javakhishvili N.,

 

Mtchedlishvili A. 

About the Possibility of Using the “Meteor 735CDP10” 

Radar for Monitoring Volcanic Formations, Dust Storms and 
Smoke from Large Fires in Atmosphere in South Caucasus 

12-14 დეკემბერი, 2019 

14 Bliadze T., Kirkitadze D., 
Samkharadze I., Tsiklauri 

Kh. 

Statistical Characteristics of Angstrom Fire Index for Tbilisi 
 

12-14 დეკემბერი, 2019 

15 თელია შ., კვესელავა 
ნ., საური ი., ჩიხლაძე 
ვ., ძოძუაშვილი უ., 

წერეთელი ა. 

სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების ფიზიკური და 
ეკონომიკური ეფექტიანობა კახეთში 2015-2019 წწ. 

 

12-14 დეკემბერი, 2019 

16 ბერიტაშვილი ბ., 
ბურნაძეა.,  

კვესელავა ნ.,  
წერეთელი ა. 

სეტყვასაწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოება ქვემო 
ქართლის ტერიტორიაზე – რეტროსპექტული 
ანალიზი და მათი განახლების პერსპექტივები 

 

12-14 დეკემბერი, 2019 

17 Kereselidze Z., 
Melikadze G., 
Jimsheladze T. 

Evaluation of Electromagnetic Radiation Power in 
Connection with Seismic Activity in the Tskaltsminda-Ureki 

Geomagnetic Anomaly Area 

12-14 დეკემბერი, 2019 

18 Japaridze N.,  
Khazaradze K. 

Studies in the Field of the Influence of Natural and 
Anthropogenic Environmental Factors on Human Health in 

Georgia: Current Status and Planned Works 

12-14 დეკემბერი, 2019 

19 Japaridze N.,  
Khazaradze K. 

Changeability of Mortality in Georgia in Different Seasons 
and Periods of Year into 1993-2017 

12-14 დეკემბერი, 2019 

20 Khvedelidze I., Mitin M., 
Tavidashvili Kh. 

Special Features of the Convective Process in Atmosphere 
wich Caused Landslide into Akhaldaba and Catastrophic 

Flood in Tbilisi on June 13-14, 2015 

8-10 ოქტომბერი, 2019 

ახალგაზრდა მეცნიერების და სპეციალისტების მიმოხილვითი სასტენდო მოხსენება, პუბლიკაციის გარეშე 

21 Gvasalia G., Javakhishvili 
N., Mekoshkishvili N., 
1Mitin M., Tavidashvili 

Kh. 

Radar Monitoring of Hail Processes in Eastern Georgia and 
Its Neighboring Countries (Azerbaijan, Armenia) 

8-10 ოქტომბერი, 2019 

ახალგაზრდა მეცნიერების და სპეციალისტების მიმოხილვითი სასტენდო მოხსენება, პუბლიკაციის გარეშე 

22 Gvasalia G., Javakhishvili 
N., Mekoshkishvili N., 
Mitin M., Tavidashvili 

Kh. 

On the Possibility of Predicting Floods Caused by 
Rainfall in the 200-km Radius of Action of the 
“METEOR 735CDP10” Meteorological Radar 

8-10 ოქტომბერი, 2019 

ახალგაზრდა მეცნიერების და სპეციალისტების მიმოხილვითი სასტენდო მოხსენება, პუბლიკაციის გარეშე 
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23 Javakhishvili N., Mitin 
M. 

Prospects of Using Radar «METEOR 735CDP10» 
for Detection in Atmosphere in the South Caucasus 
Dust Storms, Volcanic Formations and Smoke from 
the Large-Scale Fires  

8-10 ოქტომბერი, 2019 

ახალგაზრდა მეცნიერების და სპეციალისტების მიმოხილვითი სასტენდო მოხსენება, პუბლიკაციის გარეშე 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 Амиранашвили А. Г., Поволоцкая 

Н. П., Сеник И. А., Чихладзе В. А. 
Содержание легких аэроионов в 

некоторых районах Северного 

Кавказа и Грузии 

23–27 сентября 2019 г., Нальчик 

2 Амиранашвили А. Г. Особенности образования легких 

ионов в условиях сильно 

загрязненной атмосферы 

23–27 сентября 2019 г., Нальчик 

3 Principe C., Devidze M., La Felice 
Sonia 

Absolute dating of archaeological 
artifact: the furnace of Piazza 

Mercurio in Massa (Italy) 

27-29 მარტი, 2019 

 
4    
5    

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
      

 

ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორი 
 

1. დემური დემეტრაშვილი, ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი - სექტორის ხელმძღვანელი, 

2. ალექსანდრე სურმავა, ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი - მთავარი მეცნ. თანამშრომელი, 

3. დიანა კვარაცხელია, ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი - უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, 

4. ვეფხია კუხალშვილი, დოქტორანტი - მეცნ. თამამშრომელი, 

5. მამუკა გვილავა  ფიზ.- მათ. მეცნ. კანდიდატი - სპეციალისტი.  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 შავი ზღვა-ატმოსფეროს სისტე- 2014-2023 დემური დემეტრაშვილი, 
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მაში მიმდინარე ჰიდროთერმო- 

დინამიკური  და ეკოლოგიური  

პროცესების მათემატიკური  

მოდელირება, მონიტორინგი 

და პროგნოზირება. 

ფიზ.-მათ მეცნ. დოქტორი - 

ხელმძღვანელი - სამეცნიერო 

პროექტის საერთო 

ხელმძღვანელობა, ზღვის 

დინამიკისა და ეკოლოგიური 

ამოცანების მათემატიკური 

ფორმულირება,სამეცნიერო  

სტატიებისა და  პრეზენტა-             

ციების მომზადება; 

 

ალექსანდრე სურმავა, ფიზ.-

მათ. მეცნ. დოქტორი - 

ატმოსფეროს დინამიკისა და 

ეკოლოგიური ამოცანების 

მათემატიკური ფორმული-

რება, გამოთვლითი 

ექსპერიმენტების ჩატარება, 

სამეცნიერო სტატიების 

მომზადება;  

 

დიანა კვარაცხელია, 

აკადემიური დოქტორი - 

ზღვის დინამიკის მოდელის 

საფუძველზე გამოთვლითი 

ექსპერიმენტების ჩატარება, 

და მიღებული შედეგების 

ანალიზი. შავი ზღვის ზედა      

შერეული ფენის სტრუქტუ-        

რის შესწავლა, თერმოხალი-      

ნური ველების შესწავლა.  

სამეცნიერო სტატიების 

მომზადება; 

  

ვეფხია კუხალაშვილი, 

მაგისტრი - ამოცანათა 

პროგრამული უზრუნველყო-

ფის შემუშავება ფორტრანზე, 

გამოთვლითი ექსპერიმენტე-    

ბის ჩატარება, მიღებული 

შედეგების  ვიზუალიზაცია.  
       ისევე როგორც გასულ წლებში, მიმდინარე წელს გრძელვადიანი პროექტის ფარგლებში  

ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ძირითადი ნაწილი შეეხებოდა საქართველოს 

ატმოსფეროსა და შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში დინამიკური და ეკოლოგიური 
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პროცესების შესწავლას მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. შეისწავლებოდა აგრეთვე 

მთლიანად ზღვის აუზის მასშტაბით შავი ზღვის ზედა ტურბულენტურ შერევის ფენაში 

მიმდინარე ჰიდროფიზიკური პროცესების თავისებურებანი წლის სხვადასხვა სეზონში ცვლადი 

და მუდმივი ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტების შემთხვევაში.  

       მოდელირებულია და შესწავლილია ქ. თბილისის ატმოსფეროში მტვრის ნაწილაკების 

კონცენტრაციის განაწილებისა და გავრცელების პროცესი სხვადასხვა ატმოსფერული ქარის 

პირობებში, კავკასიის ტერიტორიაზე განვითარებული ატმოსფეროს დინამიკის რეგიონული 

მოდელისა და ატმოსფეროში მინარევების გავრცელების დიფუზიური მოდელის შეწყვილების 

საფუძველზე (ა. სურმავა, ვ. კუხალაშვილი). ატმოსფეროს დინამიკის მოდელს საფუძვლად უდევს 

ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სისტემა ჰიდროსტატიკურ მიახლოებაში, 

ხოლო პასიური მინარევის გადატანის მოდელს -  გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული 

სამგანზომილებიანი განტოლება მყარი ნაწილაკების გრავიტაციული დალექვის 

გათვალისწინებით. რაიონის რთული რელიეფის გათვალისწინების მიზნით ეს განტოლებები 

ჩაწერილია რელიეფის მიმყოლ კოორდინატთა სისტემაში. მოდელის განტოლებათა ინტეგრება 

ხდება სასრულ-სხვაობითი მეთოდების გამოყენებით, კერძოდ, კრანკ-ნიკოლსონის სქემითა და 

გახლეჩის მეთოდის გამოყენებით. ამოხსნის არე იფარება სათვლელი ბადით, რომელიც შედგება 

103x61 კვანძისაგან ჰორიზონტალური 100 მ ბადის ბიჯით. ქალაქის ატმოსფეროს დაბინძურების 

ძირითად წყაროდ განიხილება ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი. მიღებულია ქალაქის 

ატმოსფეროში მტვრის ნაწილაკების სივრცით-დროითი განაწილების სურათები.      

       გრძელდებოდა გასულ წლებში დაწყებული გამოკვლევები როგორც მთლიანად შავი ზღვის 

აუზის მასშტაბით, ასევე შავი ზღვის აღმოსავლეთ სექტორში მიმდინარე ჰიდროფიზიკური 

პროცესების შესწავლის მიზნით, რომელიც მოიცავს შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონასა 

და მიმდებარე აკვატორიას.  

        მიღებულია ინტეგრალური ენერგეტიკული განტოლებები (დემეტრაშვილი, გეოფიზიკის 
ინსტიუტის შრომათა კრებული 2019), რომლებიც აღწერენ ენერგეტიკულ გარდაქმნებს რეგიონულ 

ჰიდროფიზიკურ პროცესებში. ეს განტოლებები გამოყენებული იქნება უახლოეს მომავალში შავი 

ზღვის საქართველოს აკვატორიაში განვითარებული ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების 

შესასწავლად. მიღებული შედეგების გარკვეული ნაწილი მოხსენებული იყო საერთაშორისო 

კონფერენციებზე უცხოეთში (ქ. ათენი/საბერძნეთი, ქ. სტამბული/თურქეთი)    
        სექტორში გასულ წლებში შემუშავებული ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემის 

საფუძველზე სისტემატურად გამოითვლებოდა შავი ზღვის საქართველოს სექტორსა და 

მიმდებარე აკვატორიაში დინამიკური ველების - ზღვის დინების, ტემპერატურისა და 

მარილიანობის სამგანზომილებიანი ველების 3-დღიანი პროგნოზი, რომლის ნახვა შესაძლებელია 

მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის  (www.ig-geophysics.ge) და ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიტებზე (www.oceadna.ge). 

         მიმდინარე წელს გრძელდებოდა ასევე რიცხვითი გამოკვლევები შავი ზღვის ზედა შერეულ 

ტურბულენტურ ფენაში ჰიდროფიზიკური ველების (ტემპერატურა, მარილიანობა, სიმკვრივე) 

სტრუქტურის შესწავლის მიზნით (დ. კვარაცხელია). გამოთვლითი ექსპერიმენტები 

ჩატარებულია სექტორში შემუშავებული შავი ზღვის დინამიკის ბაროკლინური მათემატიკური 

მოდელის საფუძველზე კლიმატური მონაცემების გამოყენებით. მოდელი დაფუძნებულია ოკეანის 

ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სისტემის ინტეგრებაზე გახლეჩის ორციკლიანი მეთოდის 

გამოყენებით. შესწავლილია ზედა შერეული ფენის სტრუქტურის სეზონური ცვალებადობა,  

მუდმივი და ცვლადი ვერტიკალური ტურბულენტური სიბლანტისა და დიფუზიის 

კოეფიციენტების გათვალისწინებით. შერეული ფენის სისქის შეფასება ხდებოდა ლიტერატურაში 

http://www.ig-geophysics.ge/
http://www.oceadna.ge/
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ცნობილი სპეციალური კრიტერიუმის გამოყენებით (Criteria of temperature Dt-0.2). ჩატარებული 

რიცხვითი გამოკვლევების ანალიზმა აჩვენა, რომ შავი ზღვის ზედა შერეული ტურბულენტური 

ფენა მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის მთელი წლის განმავლობაში. მიღებული შედეგების 

ნაწილი მოხსენებული იყო დედამიწის მეცნიერებათა საერთაშორისო კონგრესზე ქ. ვენაში (EGU 

General Assambly 2019) ამჟამად, მზადდება სამეცნიერო სტატია მაღალ რეიტინგულ 

საერთაშორისო ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად (კვარაცხელია, დემეტრაშვილი).  
  

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

„თბილისის რეგიონის 

მტვრით, PM2.5 და PM10  

ნაწილაკებით დაბინძურების 

გამოკვლევა და პროგნოზი“. 

FR-3667-18 

2019-2022 

ალ. სურმავა-ხელმძღვანელი, 

ლ.ინწკირველი-

კოორდინატორი, 

დ.დემეტრაშვილი-ძირითადი 

პერსონალი, 

ნ.გიგაური - ძირითადი 

პერსონალი, 

ს.მდივანი - ძირითადი 

პერსონალი, 

ვ.კუხალაშვილი-ძირითადი 

პერსონალი, 

ა.დიორგიშვილი -დამხმარე 

პერსონალი, 

მ.ხატიაშვილი-დამხმარე 

პერსონალი, 
 

       რიცხვითი მოდელირებით და ნატურულური მონაცემების სტატისტიკური ანალიზით 

შეისწავლება ქ.თბილისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 

მტვრით, PM2,5და PM10– მიკრო აეროზოლებით.  

          პრობლემა შეისწავლება კომპლექსურად, ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკის,  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გადატანა-დიფუზიის არაწრფივ, არასტაციონალურ, 

სამგანზომილებიან განტოლებათა სისტემის ინტეგრირებაზე დაყრდნობილი რიცხვითი 

მოდელის, ნატურული დაკვირვების და ექსპერიმენტული გაზომვების მონაცემების 

სტატისტიკური ანალიზის საშუალებით. 

         მოდელირების შედეგად შესწავლილი იქნება ქ. თბილისის რთული რელიეფის 
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რეგიონისათვის ატმოსფეროში ეკოლოგიური პროცესების ჰიდროთერმოდინამიკა. მიღებული 

იქნება მტვრის, PM2,5 და PM10– მიკრო აეროზოლების გავრცელების სურათები ძირითადი 

მეტეოროლოგიური სიტუაციებისათვის.  

       ამჟამად მიმდინარეობს ქ. თბილისის  ატმოსფეროში მტვრის გავრცელების ტესტური 

გამოთვლები მაღალი გარჩევისუნარის მქონე რიცხვით ბადეზე 300 მეტრის ბიჯით. 

პარალელურად მუშავდება ქ.თბილისის ატმოსფეროს დამტვერიანების შესახებ არსებული 

მონაცემები. 
 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

2 

არაწრფივი კოჰერენტული 

სტრუქტურები და ძლიერი 

გრიგალური ტურბულენტობა 

ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროში. 

FR17 279 

2017-2020 

ხ. ჩარგაზია - სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, 

დ. კვარაცხელია-პროექტის 

კოორდინატორი, 

ქ. გომიაშვილი - ძირითადი 

შემსრულებელი 

2.        შესრულებულია თეორიული და პრაქტიკული ღირებულების კვლევა უცხოელ კოლეგებთან  

თანამშრომლობით სუსტი შეჯახებების კოსმოსურ პლაზმაში. სუსტი შეჯახებების კოსმოსურ 
პლაზმაში, ტურბულენტური კასკადი  უზრუნველყოფს ენერგიის დიდ ნაწილს, რომელიც იშლება  
მცირე მასშტაბებად სხვადასხვა კინეტიკური პროცესების მიერ.  მსგავსი დაშლის  მექანიზმის 
თავისებურებების გაგება მოითხოვს ზუსტ ცოდნას ფლუქტუაციების შესახებ, რომელიც 
ხელმისაწვდომ ენერგიას გამოყოფს მცირე მაშტაბებში კონვერტირებისას, როგორც სხვა 
დისიპაციური პროცესები, სკალირებული   სხვადასხვა ტიპის   ფლუქტუაციებით  სხვადახვა 

გარემოში. სხვადასხვა ენეგეტიკული არხის  მაშტაბირების თავისებურებები აქ შეფასებულია 

ლოკალური ენერგიის გადაცემის  პროქსირებით (using a proxy ), რომელიც ეყრდნობა მე-3 რიგის 
მომენტის მასშტაბირების კანონს მაგნიტური ჰიდროდინამიკური ტურბულენტობისთვის. 
კერძოდ გამოყენებულია ნიშან სინგულარობის (sign-singularity)  ანალიზი -  ალტერნატიული  
პოზიტიური და ნეგატიური ენერგიის ნაკადის სკალირების (მაშტაბირების)  თავისებურებების  

შესასწავლად, თითოეული სახის ნაკადის განსხვავებული ტიპის ფლუქტუაციების  

სტრუქტურისა და ტოპოლოგიის შესაბამისად. შედეგებმა აჩვენა ნაკადების მაღალი, რთულ 
გეომეტრიულ ბუნება და ეს ლოკალური წვლილი  დაკავშირებულია ენერგიასთან   და ჯვარედინა 
სპირალურ არა წრფივ გადატანასთან, რომლებსაც აქვთ სკალირების   მსგავსი თავისებურებები.  
შესაბამისად,  დინებისა  და გრიგალების სტრუქტურების  ფრაქტალური თავისებურება   ალფენის 
ფლუქტუაციების მსგავსია. 

მიღებული შედეგები ასახულია  პუბლიკაციებში და მოხსენებულია საერთაშორისო 

კონფერენციებში. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

1 

  

დემური 

დემეტ- 

რაშვილი 

ამინდის პროგნოზის 

რიცხვითი მოდელები 

შემოსაზღვრული 

ტერტერიტორიისათვი

ს. 

ISSN 1512-0902.  

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
რჰიდრომეტეოროლოგიი
ს ინსტიტუტის შრომათა 
კრებული. 2019, ტ. 125.  

ქ. თბილისი, 

საქართველოს  

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

ს 

გამომცემლობა.  

10 

სტატიაში მოკლედ მიმოიხილება ამინდის პროგნოზის თანამედროვე რიცხვითი 

მოდელები შემოსაზღვრული ტერიტორიისათვის, რომლებიც ამჟამად ფართოდ 

გამოიყენება მრავალი ქვეყნის ამინდის ოპერატიულ სამსახურში და კვლევითი 

მიზნებისთვის ((ALADIN, WRF, MM5 და სხვ.). ერთ-ერთი ასეთი მოდელის შედეგებს 

იყენებს საქართველოს ამინდის ოპერატიული სამსახური. ხაზგასმულია აღნიშნული 

მოდელების საერთო და განმასხვავებელი თავისებურებანი. ამინდის პროგნოზის 

თანამედროვე რიცხვითი მოდელები ხასიათდებიან მაღალი სივრცითი 

გარჩევისუნარიანობით, რაც ატმოსფერულ მოძრაობათა მეტად ფართო სპექტრის 

აღწერის საშუალებას იძლევა, დაწყებულს ათეული კილომეტრის რიგიდან 

სინოპტიკური მასშტაბის პროცესებამდე. აღნიშნულია საქართველოში წარმოებული 

სამუშაოები მეზომასშტაბური ატმოსფერული პროცესების მოდელირებასა და მის 

შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით. მოყვანილია ავტორის მიერ შემუშავებული  

მეზომასშტაბური დინების მოდელის ორგანზომილებიანი ვერსიის საფუძველზე 

კლდოვანი მთების ზემოთ (აშშ) ჰაერის რეალური დინების მოდელირების შედეგები, 

რომლებიც შედარებულია დაკვირვების მონაცემებთან.    

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

2 

  

დემური 

დემეტ- 

რაშვილი 

Об уравнениях 

энергетического баланса 

в региональной модели 

динамики моря.  
ISSN 1512-1135 
 

 

Труды Института 

геофизики им. М. Нодиа 

Тбилисского госу-
дарственного университета 

им. Ив. Джавахишвили. 

2019, т. LXX 

ქ. თბილისი, 

ი. ჯავახიშვი-

ლის სახ. თბი-       

ლისის სახელ- 

მწიფო უნივერ- 

სიტეტის გა- 

მომცემლობა. 

10 

სტატიაში ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სისტემის საფუძველზე 
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სასაზღვრო პირობების გამოყენებით მიღებულია ინტეგრალური ენერგეტიკული 

განტოლებები, რომლებიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ენერგეტიკულ გარდაქმნების 

შესასწავლად  რეგიონულ ჰიდროფიზიკურ პროცესებში. გარდა ამისა, ეს განტოლებები 

საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ რიცხვითი ამონახსნის სიზუსტე ზღვის დინამიკის 

რეგიონული მოდელის განტოლებათა ინტეგრების პროცესში. მიღებული ენერგეტიკული 

განტოლებების საფუძველზე აგებულია ენერგეტიკულ გარდაქმნათა სქემა.      
   

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

 

3 
 

დემური 

დემეტრაშ- 

შვილი 

 Information about some 
International scientific 
events.   

ISSN: 1512-1127 

 

 

Georgian Geophysical 
Society, 
Physics of Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean and 
Space Plasma v.22(1), 2019. 
 

 ქ. თბილისი. 7 

სტატიაში მოცემლია მოკლე ინფორმაცია 2019 წელს ჩატარებული ორი საერთაშორისო 

ღონისძიების შესახებ, რომლებიც შეეხებოდა გარემოს ეკოლოგიის საკითხებს და შავ ზღვას. 

საერთაშორისო კონფერენცია გეომეცნიერებათა შესახებ (GEOLINKS 2019) გაიმართა 2019 

წლის 26-29 მარტს ქ. ათენში (საბერძნეთი), ხოლო შავი ზღვის საზღვაო უსაფრთხოების 

სიმპოზიუმი - ქ. სტამბულში (თურქეთი) 2019 წლის 27-28 ივნისს.    

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

4 

  

Natia Gigauri, 
Aleksandre 
Surmava, 
Leila 
Gverdtsiteli, 
Liana 
Intskirveli 

Simulation of dust 
convective transfer of 
Zestafoni ferroalloy plant,  
ISSN 1512-1887 

Annals of Agrarian Science, 
Vol. 17, No. 3 

საქართველო, 

თბილისი 

6 

ატმოსფეროში თერმიული კონვექციის და მინარევების გადატანა-დიფუზიის  

სამგანზომილებიანი არაწრფივ  არაკვაზისტატიკურ განტოლებათა სისტემების რიცხვითი 

ინტეგრირებით შესწავლილია  შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“  No.1 და No.4 საამქროების 

აირდამჭერი დანადგარების აერაციული ფანრებიდან ატმოსფეროში გაფრქვეული 

აეროზოლების გავრცელების კინემატიკა. მოდელირებით მიღებულია, რომ ატმოსფეროში 

ამოფრქვეული მტვრის  გავრცელების კინემატიკა, შტილისა და ფონური მოძრაობების 

შემთხვევებში, მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. შტილის დროს მტვრის 

გავრცელებას განაპირობებს თერმიული კონვექციის შედეგად წარმოშობილი ქარის 

სიჩქარეთა ველი. ამ დროს აერაციული ფანრების  მიდამოებში ფორმირდება ქარის სიჩქარის 

კონვერგენციის ზონა. ეს ზონა სიმაღლის ზრდასთან ერთად თანდათანობით მცირდება და 
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ატმოსფეროს მიწისპირა ფენის ზედა ნაწილში გარდაიქმნება დივერგენციის ზონად.  

თითოეული წყაროს თავზე მიიღება ჰაერის და მტვრის აღმავალი კონვექციური ნაკადი. 

კონვექციური პროცესის შედეგად ფორმირებული ვერტიკალური სიჩქარე აღწევს 5მ/წმ. 

დივერგენციისა და კონვერგენციების ზონაში ქარის სიჩქარის ჰორიზონტალური 

მდგენელები არ აღემატებიან 3 მ/წმ.  

ფონური ქარის შემთხვევაში მტვრის  გავრცელება ხორციელდება როგორც მოწესრიგებული 

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ნაკადების, ასევე მცირე მასშტაბის გრიგალური   და 

დიფუზიური მოძრაობების შედეგად. მტვრის ადვექციური, კონვექციური და 

ტურბულენტური დიფუზია ფონური მოძრაობების ზემოქმედებით წარმოშობს 

დამტვერიანების ვერტიკალურად დახრილი შლეიფის მაგვარ ზონას. მიღებულ ზონაში 

გრიგალურ მოძრაობას  არ აქვს ადგილი. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

5 

  

დემური 

დემეტ- 

რაშვილი, 

დიანა კვა- 

რაცხელია 

მსოფლიო ოკეანის 

დაბინძურება (შავ 

ზღვაზე 

აქცენტირებით) 

ნავთობპროდუქტებით

ა და მყარი ნარჩენებით. 

მონიტორინგი და 

პროგნოზი.  

ISBN 978-9941-13-899-7 

საერთაშ. კონფერენციის 

„ბუნებრივი კატასტრო-

ფები საქართველოში: მო- 

ნიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება“ 

შრომათა კრებული. 2019 

ქ. თბილისი, 

ი. ჯავახიშვი-          

ლის სახ. თბი-   

ლისის სახელ-

მწიფო უნივერ-

სიტეტის 

გამომ-  

ცემლობა.  

10 

სტატიაში მოკლედ მიმოიხილება Mმსოფლიო ოკეანის დაბინძურების  თანამედროვე 

მდგომარეობა ნავთობპროდუქტებითა და მყარი ნარჩენებით, მათი მონიტორინგისა და 

პროგნოზის საკითხები. გარკვეული ყურადღება ეთმობა შავი ზღვის დაბინძურების 

თანამედროვე მდგომარეობას და ნავთობის აფსკის გავრცელების მათემატიკურ 

მოდელირებას. ხაზგასმულია იმ დიდი საფრთხის შესახებ, რაც კაცობრიობას უქადის 

ზღვებისა და ოკეანეების დაბინძურება მყარი ნარჩენებით, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 

პლასტმასური მასალებია.O 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

 

6 

ა. სურმავა, 

ნ. გიგაური, 

ვ. კუხალაშ-

ვილი, 

ლ. 

ინწკირველი

, 

ს. მდივანი. 

ანთროპოგენური 

მტვრის გადატანის 

რიცხვითი 

მოდელირება 

კვაზისტატიკური და 

არაკვაზისტატიკური 

მოდელების საშუალე-

ბით.  

ISBN 978-9941-13-899-7 

საერთაშ. კონფერენციის 

„ბუნებრივი კატასტრო-

ფები საქართველოში: მო- 

ნიტორინგი, პრევენცია, 

შედეგების შერბილება“ 

შრომათა კრებული. 2019 

ქ. თბილისი, 

ი. ჯავახიშვი-          

ლის სახ. თბი-   

ლისის სახელ-

მწიფო უნივერ-

სიტეტის 

გამომ-  

ცემლობა. 

4 

  შესწავლილია დიდ ქალაქებში და ცალკეული წყაროებიდან ატმოსფეროში ამოფრქვეული 
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ანთროპოგენური მტვრის ნაწილაკების გავრცელების კინემატიკა სამგანზომილებიანი 

არაწრფივი კვაზისტატიკური და არაკვაზისტატიკური განტოლებათა და მინარევის 

გავრცელების მოდელის რიცხვითი ინტეგრირების საფუძველზე.  მიღებულია, რომ მტვრის 

ნაწილაკების გავრცელების კინემატიკის თავისებურებს, მოდელირებულს ორივე 

კვაზისტატიკური და არაკვაზისტატიკური განტოლებებით, აქვთ საერთო დამახასიათებელი 

და განსხვავებული ნიშან-თვისებებიც.      
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 
 

დ. 

დემეტრაშვილი 

Operational 
forecasting 
hydrodynamic 
processes and 
pollutant transport 
in the easternmost 
part of the Black 
Sea. 
 

 

Proceedings of the  
International Maritime 
Security Symposium-
2019 “Maritime 

Security in the Black 
Sea”. 2019. 

ქ. სტამბული, 

თურქეთი 

12 

ზღვებისა და ოკეანეების სანაპირო/შელფური ზონები განიცდიან დიდ ანთროპოგენურ 

დატვირთვას, რაც უდიდეს საფრთხეს უქმნის ზღვებისა და ოკეანეების ეკოსისტემებს. ამ 

მხრივ შავი ზღვა არაა გამონაკლისი. შავ ზღვაზე გადის საერთაშორისო სატრანსპორტო 

დერეფანი TRACECA და უახლოეს წლებში მოსალოდნელია  ნაოსნობის ინტენსივობის 

ზრდა. ამიტომ ცხადია, რომ ასეთ პირობებში ძალზედ მნიშვნელოვანია შავი ზღვის 

მონიტორინგისა და პროგნოზის სისტემის ფუნქციონირება, რომელიც უზრუნველყოფს 

ძირითადი ჰიდროფიზიკური  პარამეტრების ოპერატიულ პროგნოზს. ეს ძალზედ 

მნიშვნელოვანია შავი ზღვის ეკოლოგიური და ნავიგაციური უსაფრთხოებისათვის. 

სტატიაში  ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. 

გეოფიზიკის ინსტიტუტში შემუშავებული ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემის 

საფუძველზე  ჩატარებულია გამოთვლითი ექსპერიმენტები, რომელთა შედეგები მოწმობენ, 

რომ შავი ზღვის აღმოსავლეთ აკვატორია დინამიკურად აქტიური რეგიონია, სადაც ადგილი 

აქვს ჰიდროფიზიკური პოცესების მნიშვნელოვან ცვალებადობას.         
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ნომერი/ტომი 

 

2  

დ. 

დემეტრაშვილი, 

ვ. კუხალაშვილი 

High-resolving modeling and 
forecast of regional dynamic and 
transport processes in the 
easternmost Black Sea basin. 
DOI 
10.32008/GEOLINKS2019/B3/V1 

.Proceedings of 
the 
International 
Conference on 
Geosciences. 
GEOLINKS 
2019. Book 3, 
Vol.1 

ქ. ათენი, 

საბერძნეთი 

9 

სტატიაში განხილულია დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის, ასევე მინარევების  

გავრცელების მოდელირება და  მოკლევადიანი პროგნოზი შავი ზღვის განაპირა 

აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც მოიცავს საქართველოს ზღვის სექტორსა და მიმდებარე 

აკვატორიას. გამოკვლევები ჩატარებულია შეწყვილებული ზღვის დინამიკის რეგიონული 

მოდელისა და მინარევების გადატანის მოდელის საფუძველზე, რომლებიც შავი ზღვის 

რეგიონული პროგნოზის სისტემის შემადგენელი კომპონენტებია.  თვით ეს რეგიონული 

სისტემა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის 

სისტემისა. ჰიდროფიზიკური ველები და მინარევების კონცენტრაციები გამოთვლილია 1 კმ 

სივრცითი გარჩევისუნარიან სათვლელ ბადეზე. 3-დღიანი პროგნოზის ზოგიერთი შედეგი 

შედარებულია თანამგზავრულ მონაცემებთან.              

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

3 
 

Federico 
Fraternale, 
Alexandre 
Gurchu-melia,  
Silvia Perri,  
Giuseppina 
Nigro,  
Filomena 
Catapano,  
Alessandro 
Retinò, 
Christopher H. 
K. Chen, 
 Emiliya 
Yordanova,  
Oreste Pezzi,  
Khatuna 
Chargazia,  
Oleg 
Kharshiladze,  

Diana 

Sign Singularity of the Local Energy 
Transfer in Space Plasma Turbulence 
https://doi.org/10.3389/fphy.2019.00108 

Frontiers 
Physics, 20 
August 2019. 
P.11 
 

 

 11 

https://www.frontiersin.org/people/u/747315
https://www.frontiersin.org/people/u/747315
https://www.frontiersin.org/people/u/118343
https://www.frontiersin.org/people/u/772166
https://www.frontiersin.org/people/u/772166
https://www.frontiersin.org/people/u/774780
https://www.frontiersin.org/people/u/774780
https://www.frontiersin.org/people/u/762320
https://www.frontiersin.org/people/u/762320
https://www.frontiersin.org/people/u/132248
https://www.frontiersin.org/people/u/132248
https://www.frontiersin.org/people/u/755018
https://www.frontiersin.org/people/u/755070
https://doi.org/10.3389/fphy.2019.00108
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Kvaratskhelia,  
Christian L. 
Vásconez,  
Raffaele 
Marino,  
Olivier Le 
Contel,  

Barbara Giles,  

Thomas E. 

Moore,  

Roy B. 

Torbert and James 

L. Burch 

 

სუსტი შეჯახებების კოსმოსურ პლაზმაში, ტურბულენტური კასკადი  უზრუნველყოფს 

ენერგიის დიდ ნაწილის დისიპაციას სხვადასხვა მცირე მასშტაბის კინეტიკური პროცესებად. 

ასეთი  დისიპაციური მექანიზმის თავისებურებების გაგება მოითხოვს ზუსტ ცოდნას 
ფლუქტუაციების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობს ენერგიის გადაცემას მცირე მაშტაბის 

პროცესებისადმი. სტატიაში მიღებული შედეგების ანალიზი აჩვენებს ტურბულენტური 

ნაკადის რთულ გეომეტრიულ ბუნებას.                

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

  

დემური დემეტრაშვილი 

დიანა კვარაცხელია 

მსოფლიო ოკეანის  დაბინძუ-

რება ნავთობპროდუქტებითა 

და მყარი ნარჩენებით. 

მონიტორინგი და პროგნოზი.   

ქ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვი- 

ლის სახ. თბილისის სახელ-     

მწიფო უნივერსიტეტი. 12-13 

დეკემბერი, 2019.  
№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

2 

 
 

სურმავა ა. 

გიგაური ნ. 

კუხალაშვილი ვ. 

ინწკირველი ლ. 

მდინავი ს. 

 კვაზისტატიკური და 

არაკვაზისტატიკური 

მოდელების ანტროპოგენური 

მტვრის გადატანის რიცხვითი 

მოდელირება. 

ქ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვი- 

ლის სახ. თბილისის სახელ-     

მწიფო უნივერსიტეტი. 12-13 

დეკემბერი, 2019.  

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

3 

  

ბაგრატიონი ნ. 

გვერდწითელი ლ. 

 მდ. ცხენისწყლის ფსკერულ 

დანალექებში დარიშხნის 

ქ. თბილისი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

https://www.frontiersin.org/people/u/755070
https://www.frontiersin.org/people/u/747198
https://www.frontiersin.org/people/u/747198
https://www.frontiersin.org/people/u/778805
https://www.frontiersin.org/people/u/778805
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სურმავა ა. 

გვახარია ვ. 

განაწილების რიცხვითი 

მოდელირება.    

11-12 ნოემბერი, 2019.  

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

4 

  

სურმავა ა. 

გვერდწითელი ლ. 

კუხალაშვილი ვ. 

ინწკირველი ლ. 

 ქ. თილისისა და ქართლის 

რეგიონის ქალაქების მტვრის 

გავრცელების რიცხვითი 

გამოკვლევა. 

ქ. თბილისი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

11-12 ნოემბერი, 2019.  

  

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

5 

  

გვერდწითელი ლ. 

გიგაური ნ. 

სურმავა ა. 

რობაქიძე ზ. ი. 

 სამრეწველო მტვრის 

კონცენტრაციათა მნიშვნელო-

ბების ვერტიკალური გავრცე-

ლების რიცხვითი მოდელიება 

ქ. ზესტაფონის ტერიტორიაზე 

შტილის დროს. 

ქ. თბილისი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

11-12 ნოემბერი, 2019.  

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

6 

  

სურმავა ა. 

გიგაური ნ. 

კუხალაშვილი ვ. 

ინწკირველი ლ. 

მდივანი ს. 

 კვაზისტატიკური და 

არაკვაზისტატიკური 

მოდელებით ანთროპოგენური 

მტვრის გადატანის რიცხვითი 

მოდელირება. 

ქ. თბილისი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

11-12 ნოემბერი, 2019.  

 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

  

დემური  დემეტრაშვილი 

ვეფხია კუხალაშვილი 

High-resolving modeling and 
forecast of regional dynamic and 
transport processes in the 
easternmost Black Sea basin. 
International 

ათენი, საბერძნეთი.  
(GEOLINKS 2019). 26-29 მარტი 

2019. 

      

2 

  

დემური  დემეტრაშვილი 

 

Operational forecasting 
hydrodynamic processes and 
pollutant transport in the 

ქ. სტამბოლი, თურქეთი.   27-

28 ივნისი,  2019. 
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easternmost part of the Black Sea. 
 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

3 

  

კვარაცხელია დ.,   

დემეტრაშვილი დ., 

ჩარგაზია ხ. 

 

Numerical Investigation of the 
Wind-Driven Turbulence and 
Cooling Process in the Black  
Sea. 
 

 

EGU General Assembly 2019, 
Vienna, Avstria, 7–12 April, 
2019. 

https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/posters/30222 
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-9297.pdf 
 

 

კოსმოსური კვლევის ცენტრი  
 
სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ფიზ.მათ.მეც. აკადემიური დოქტორი  

დავით ზილფიმიანი 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

ჩაგელიშვილი გიორგი - აკადემიკოსი, მთ.მეც. თანამშრომელი 

ხარშილაძე ოლეგი - მთ.მეც. თანამშრომელი 

ჭანიშვილი რევაზი - მთ.მეც. თანამშრომელი 

თვაური გენადი - უფ. მეც. თანამშრომელი 

უჩავა ელენე - მეც. თანამშრომელი  

ქორიძე ქეთევანი - სპეციალისტი 

ჯინჯოლია ტატიანა - სპეციალისტი 

ღურჭუმელია ალექსანდრა - სპეციალისტი 

იმნაძე დავითი -  ლაბორანტი 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 

1 

  

სტრატიფიცირებული 

გარემოს დინამიკა 

წანაცვლებით დინებებში.   
2014-2023 

სამეცნიერო ერთეულის 

ხელმძღვანელი. დავით 

ზილფიმიანი 

https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/posters/30222
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-9297.pdf
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2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

  

ანიზოტროპული 

მაგნიტოჰიდროდინამიკური 

დინებების დინამიკა  

მაგნიტოსფერულ 

თანამგზავრულ მონაცემების 

დროით სერიებში მიღებული 

სტრუქტურების კვლევა 

არაწრფივი დინამიკის 

მეთოდებით. 

 

სამეცნიერო ერთეულის 

პერსონალური 

შემადგენლობა 

გოგი ჩაგელიშვილი 

რევაზ ჭანიშვილი 

ოლეგ ხარშილაძე 

გენადი თვაური 

ელენე უჩავა 

ქეთევან ქორიძე 

ტატიანა ჯინჯოლია 

ალექსანდრე ღურჭუმელია 

დავით იმნაძე 

         გამოკვლეულია ხისტი საზღვრის გავლენის ფიზიკური არსი შეშფოთებების წრფივ 

დინამიკაზე  ნახევრად უსასრულო ნაკადში სტრატიფიცირებულ მბრუნავ სითხეში სიჩქარის 

ვერტიკალური წანავლებით. ნაჩვენებია,რომ ტალღური და გრიგალური შეშფოთებების 

დინამიკურ განტოლებებში ხისტი საზღვარი შეიძლება შეიცვალოს ლოკალიზებული წყაროებით z 

=0 დონეზე, რომლებიც თამაშობენ მეორადი შეშფოთებების როლს. საზღვრის, როგორც მეორადი 

შეშფოთებების  ქმედება, ხორციელდება ოპტიკაში ჰიუგენსის პრინციპის მსგავსად სინათლის 

არაკვლისას/ გარდატეხისას ორი სხვადასხვა ოპტიკური სისქის გარემოთა საზღვარზე . თუმცა 

მეორადი შეშფოთებების ფორმა ოპტიკაში და განხილულ სისტემაში განსხვავდება 

ერთმანეთისგან. განხილული ღია რთული სისტემის ხისტი საზღვარი, როგორც გარეშე წყარო 

განაპირობებს სასაზღვრო პირობების შესრულებას: გრიგალური შეშფოთებების განულებას 

საზღვარზე და ტალღური შეშფოთების ზრდას. ჩვეულებრივ ტალღური შემადგენელის ენერგიის 

ზრდას ტრანზიენტული ხასიათი აქვს, მაგრამ რეზონანსის დროს ის ხდება დროის კვადრატის 

პროპორციული.      

 

წარმოდგენილია  რიცხვითი ექსპერიმენტების შედეგები  ჩატარებული მოდიფიცირებული CD 

მეთოდის საფუძველზე, გრიგალური სტრუქტურების ურთიერთქმედების დინამიკის 

შესწავლისთვის. განხილულია გრიგალების ურთიერთგანლაგების სხვადასხვა კონფიგურაცია, 

დაგრიგალების სხვადასხვა ნიშნები და გრიგალური არეების საზღვრებს შორის დაშორებები. 

მოცემულია ატმოსფეროში და პლაზმში ნამდვილი გრიგალური სისტემების და პროცესების 

მოდელირების შედეგების მაგალითები. 

კვლევის გეგმის ფარგლებში ტურბულენტური პროცესების არაწრფივი დინამიკის კუთხით 

მნიშვნელოვანია ტურბულენტური მოძრაობის მახასათებელი ელემენტების- გრიგალური 

სტრუქტურების გენერირების და ურთიერთქმედებების გამოკვლევა. წინა ეტაპზე შესწავლილია 

შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი 

მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება 
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კომპლექსურ გარმოში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული 

პლაზმური გარემო), სტრუქტურების დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების 

დინამიკა, მიღებულია პრობლემის კვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნაჩვენებია, 

რომ განხილულ გარემოში გენერირდებიან არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები  მონოპოლური 

ტიპის, ან გრიგალური ჯაჭვი არაერთგვაროვანი ლოკალური ქარის ფონზე, რაც დამოკიდებულია 

წანაცვლებითი დინების სიჩქარის სახეზე. ასეთი გრიგალების აკუმულაციას შეუძლია 

განაპირობოს გარემოს ძლიერი ტურბულენტური მდგომარეობა. ჩატარებულია რიცხვითი 

სიმულაციები და შესწავლილია სოლიტონური ტიპის მულტიმასშტაბური სტრუქტურების 

ურთიერთქმედება კომპლექსურ გარემოებთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი 

შროდინგერის ტიპის განტოლებათა კლასით დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების 

გაათვალისწინებით.  

ჩატარებულ კვლევებში გამოყენებულია გრიგალური სტრუქტურების მოდელირებისთვის ერთ-

ერთ ყველაზე ეფექტური მეთოდი. ეს სტრუქტურები აღიწერებიან გრიგალის გადატანის 2-

განზომილებიანი განტოლებით და დენის ფუნქციისთვის პუასონის განტოლებით ნაჩვენებია  

კონტურული დინამიკის მეთოდის არსი, რომელიც ემყარება დინების წარმოდგენაზე სასრულო 

მუდმივი დაგრიგალებიის არეების სისტემად. ნაშრომში შემუშავებულია  კონტურული  

დინამიკის მეთოდის მოდიფიკაცია, რომელიც ამცირებს თვლის შეცდომებს, რაც 

დაკავშირებულია გრიგალური  სტრუქტურების აღწერასთან. წარმოდგენილია რიცხვითი 

ექსპერიმენტების შედეგების მაგალითები გრიგალური სტრუქტურების ურთიერთქმედების 

დინამიკის შესწავლის შესახებ, მათი შედარებითი პოზიციონირების სხვადასხვა 

კონფიგურაციისთვის, დაგრიგალების ნიშნების და დაგრიგალების სასრული არეების საზღვრებს 

შორის მანძილის მიხედვით. 

      განხილულია უკუმშვადი ანიზოტროპულ 16 მომენტიან მჰდ მოდელი სითბური ნაკადებით. 

ნაპოვნია სითბური ინვარიანტი თავისი სპექტრალური ფორმით. შესწავლილია მაგნიტურად 

დომინირებული და თერმულად დომინირებული ქარი, ნაპოვნია პირობები ტალღური 

რიცხვებისთვის და აგებულია უბნები ქარის აჩქარებისთვის. განხილულია სპექტრული 

ინვარიანტის სიდიდის დამოკიდებულება ტალღური რიცხვის მაგნიტური ველისგან დახრის 

კუთხეზე ნეიტრალურ მდგრადობის შემთხვევაში. ნაჩვენებია, რომ ინვარიანტის სიდიდე უფრო 

დიდია მაგნიტურად დომინირებულ დინებებში. ამავდროულად, ინვარიანტის სიდიდე იზრდება 

ანიზოტროპიის პარამეტრის ზრდასთან ერთად.ასევე შესწავლილია სპექტრული ინვარიანტის 

სიდიდის დამოკიდებულება სითბური ნაკადის პარამეტრზე.სითბური ნაკადის პარამეტრის ზრდა 

იწვევს ინვარიანტის შედარებით მცირე ზრდას. 

საქართველოსტერიტორიაზემცენარეულისაფარისსეზონურიცვალებადობისშესწავლისმიზნითგამ

ოვიყენეთთანამგზავრ Terra-სსენსორ MODIS-ის თანამგზავრული გაზომვების საფუძველზე 

მიღებულიზედაპირისარეკვლადობისმონაცემები, კერძოდ, ზედაპირისარეკვლადობის L2G 
გლობალურიყოველდღიურიარეკვლადობისმონაცემები 250 , 500 და 1000 
სივრცითიგარჩევადობით. ესმონაცემებითავმოყრილიაMOD09GQ (250 მ) დაMOD09GA ფაილებში. 
MOD09GQ შეიცავსზედაპირისარეკვლადობას 1 და 2 სპექტრალურარხებში, MOD09GA – 1-7 
სპექტრალურარხებში, აგრეთვე ხარისხის კონტროლის ადა ღრუბლიანობის მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას. 
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გარდა ამისა, დამუშავებულია თანამგზავრ Terra-სსენსორ MODIS-
ისთანამგზავრულიგაზომვებისსაფუძველზე მიღებული ზედაპირის თემატური რუკების 

შემცველი თანამგზავრული მონაცემები 500 მ სივრცითი გარჩევადობით 2001-2017 წლების 

პერიოდისათვის. ეს მონაცემები თავმოყრილია MCD12Q1 ფაილებში. მათი საშუალებით 

შესაძლებელია მცენარეული ინდექსის ცვლილების შესწავლა სხვადასხვა თემატური (წიწვოვანი 

ტყე, ფოთოლმცვენი ტყე, ალპური მდელო და სხვა.) ზონებისათვის. 

აღნიშნულიმონაცემებისსაფუძველზეგამოვითვალეთნორმალიზებულიდიფერენციალურივეგეტა

ციურიინდექსი(NDVI) დაგაუმჯობესებულივეგეტაციურიინდექსი(EVI) 2009-
17წლებისპერიოდისთითოეულიდღისათვის 250 მსივრცითიგარჩევადობით. 
მიღებულიმონაცემებისსაშუალებითშევადგინეთაღნიშნულივეგეტაციურიინდექსებისსაშუალოდ

ეკადურიმნიშვნელობებისგანაწილებისრუკებიწელიწადისთითოეულითვისათვისდამათსაფუძვე

ლზე NDVI და EVI ინდექსებისთვიურისაშუალომნიშვნელობებისგანაწილებისრუკები 2009-
2017წლისპერიოდისათვის. ამავე პროექტის ფარგლებში 2001-2008 წლების თანამზავრული 

მონაცემების მონაცემების დამუშავების შედეგებთნ მცენარეული ინდექსის მონაცემები მოიცავს 

2001-2017 წლების პერიოდს.  

სამომავლოდ იგეგმება 2018  წლების შემდგომი პერიოდისათვის მცენარეული ინდექსის 

მონაცემების დამუშავება. აგრეთვე გაუმჯობესებული ძალიან მაღალი გარჩევადობის 

რადიომეტრის(NOAA AVHRR) მონაცემებთან მიღებული შედეგების შედარება. NOAA AVHRR 
მოიცავს პერიოდს 1981 წლიდან და შედეგად მივიღებთ მცენარეული საფარის მდგომარეობის 

ამსახველ მონაცემებს 1981 წლიდანდღემდე. 
ამ მონაცემების ანალიზი შესაძლებლობას მოგვცემს თანამგზავრული მონაცემების საშუალებით 

შევაფასოთ საქართველოს მცენარეული საფარის ცვლილების ხასიათი მიმდინარე კლიმატის 

ცვლილების ფონზე თითქმის 40 წლისგანმავლობაში, შევაფასოთ მცენარეული საფარის 

მდგომარეობა საქართველოს სხვა და სხვარეგიონში, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

პროდუქტიულობა, ევაპოტრანსპირაცია, გაუდაბნოების პროცესები და მრავალი სხვა. 

მყინვარები მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია, რადგან იგი დიდი რაოდენობით მტკნარ წყალს 

შეიცავს. დადგენილია, რომ მიმდინარე კლიმატის ცვლილების გავლენით მყინვარები 

დაჩქარებულად დეგრადირდებიან. მაღალი გარჩევადობისთანამგზავრული დისტანციური 

ზონდირებისმონაცემები გამოყენებულია მეცნიერულად დასაბუთებული კვლევის 

ჩასატარებლად საქართველოში არსებული დიდი მყინვარების მდგომარეობისცვლილების 

შესასწავლად  კლიმატის მიმდინარე ცვლილებების გავლენით. ეს საშუალებას იძლევა 

შეზღუდული რესურსების და დროის პირობებში ერთდროულად შესწავლიყო მყინვარები 

საჭირო დეტალიზაციით და სიზუსტით. დადგინდა, რომ გერგეთის (აღმოსავლეთ საქართველო) 

და ადიშის (დასავლეთ საქართველო) დიდი მყინვარების უკან დახევა არაწრფივია და ეს პროცესი 

უფრო აქტიურია აღმოსავლეთ საქართველოში, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. კლიმატის 

ცვლილების ერთ-ერთი სცენარის მიხედვით განსაზღვრულია მათი სრული დნობის სავარაუდო 

თარიღები. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2. „მულტიმასშტაბური 

სოლიტონებისადა 

გრიგალური სტრუტურების 

არაწრფივი დინამიკა რთულ 

უწყვეტ გარემოში”. შოთა 

რუთაველის სახელობის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, No. FR17_252 

        საბუნებისმეტყველო 

       1.1 მათემატიკა; 

    1.3 ფიზიკური მეცნიერებანი; 

   პროექტი FR17-252 

2017-2020 ო. ხარშილაძე 

(ხელმძღვანელი) 

ჯ. როგავა (შემსრულებელი) 

კ.შანშიაშვილი 

(შემსრულებელი) 

ხ. ჩარგაზია 

(კოორდინატორი) 

 გრანტის მიმდინარე ეტაპის გეგმით განხილულია კადომცევ-ფეტვიაშვილის განტოლებით  

აღწერილი 2D და 3D სოლიტონებისა და არაწრფივი ტალღური სტრუქტურების  და მათი 

დინამიკის  თეორიული და რიცხვითი შესწავლის შედეგები. ასევე განხილულია   3-DNLS 

განტოლების  ამონახსნთა კლასი და  აგრეთვე ეილერის ტიპის განტოლებებით აღწერილი 

გრიგალური  სისტემები. განიხილება განზოგადებები (სხვადასხვა რთული ფიზიკური 

გარემოსთვის), მაღალი დონის დისპერსიული შესწორებების, დაშლის, არასტაბილურობისა და 

ტალღური ველების სტოქასტური რხევების შემთხვევებში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 

თეორიის გამოყენებებს თანამედროვე ფიზიკის სხვადასხვა დარგში, მათ შორის პლაზმის 

ფიზიკაში, ჰიდროდინამიკასა და ზედა ატმოსფეროს ფიზიკაში. 

შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი 

მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება 

კომპლექსურ გარმოში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული 

პლაზმური გარემო), სტრუქტურების დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების 

დინამიკა, მიღებულია პრობლემის კვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნაჩვენებია, 

რომ არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები შეიძლება იყოს მონოპოლური ტიპის, ან გრიგალური 

ჯაჭვი არაერთგვაროვანი ლოკალური ქარის ფონზე, რაც დამოკიდებულია წანაცვლებითი 

დინების სიჩქარის სახეზე. ასეთი გრიგალების აკუმულაციას შეუძლია განაპირობოს გარემოს 

ძლიერი ტურბულენტური მდგომარეობა. ჩატარებულია რიცხვითი სიმულაციები და 

შესწავლილია სოლიტონური ტიპის მულტიმასშტაბური სტრუქტურების ურთიერთქმედება 
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კომპლექსურ გარემოებთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შროდინგერის ტიპის 

განტოლებათა კლასით დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით.  

ნაშრონში  ანალიზური და რიცხვითი მიდგომების საფუძველზე შესწავლილია განზოგადებული 

არაწრფივი შრედინგერის  განტოლების მრავალგანზომილებიანი სოლიტონის მსგავსი 

ამონახსნების  ურთიერთქმედების სტაბილურობა და დინამიკა. ასეთი ამონახსნები   აღწერენ  

ტალღებს პლაზმაში, ბოჭკოვან და პლანარულ  ოპტიკურ ტალღგამტარებში საშუალებით, სადაც 

გათვალისწინებულია გარემოს არაერთგვაროვნება და არასტაციონარობა.  მიღებულია  ორ  და  

სამგანზომილებიანი ამონახსნების  სტაბილურობის საკმარისი პირობები. ნაჩვენებია, რომ 

თუნდაც უმარტივესი 1-განზომილებიანი შემთხვევაში GNLS განტოლებას შეიძლება ჰქონდეს 

სოლიტონის და ბრიზერის ტიპების სტაბილური და კვაზი-სტაბილური ამონახსნები, ასევე  

არასტაბილური ამონახსნები,  რომლებიც დროში განიცდის დისპერსიას და იშლება სივრცეში. 

მიღებული შედეგები შეიძლება სასარგებლო იყოს პლაზმური ფიზიკის, არაწრფივი ოპტიკის და 

ფიზიკის  სხვა მრავალრიცხოვან სფეროებში. 

 

2 

სუბკრიტიკული 

მაგნეტოჰიდროდინამიკური 

ტურბულენტობის  

ანიზოტროპული ბუნება 

პლაზმის გლუვ წანაცვლებით 

დინებებში (ფიზიკური 

მეცნიერებები, პლაზმის 

ფიზიკა) 

                       20.12.2017-დან 

   19.12.2020-მდე 

გ. მამაცაშვილი 

(ხელმძღვანელი) 

გ. ჩაგელიშვილი (მთავარი 

შემსრულებელი) 

ო. ხარშილაძე (მენეჯერი) 

1 2 3 4 

ამ პროექტში 2019 წლის ბოლოსთვის გამოვიკვლიეთ სამგანზომილებიანი წრფივი შეშფოთებები 

კუმშვად კეპლერულ დინებებში ვერტიკალური მაგნიტური ველით -- სიმკვრივის ტალღებსი 

გენერაციას. საწყის ეტაპზე  გავაკეთეთ ძირითადი მაგნეტოჰიდროდინამიკური განტოლებების 

წრფივი ანალიზი, რაც მდგომარეობს: ძირითადი განტოლებების გაწრფივებაში, ცვლადების 

ფურიე გარდაქმნაში, შედეგად მიღებული წრფივი განტოლებების წარმოდგენაში საკუთარ 

ცვლადებში, დისპერსიული თანაფარდობის მიღებაში და ამის საფუძველზე სისტემაში არსებული 

ძირითადი მოდების კლასიფიკაციაში. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ასეთ დამაგნიტებულ, კუმშვად 

არაერთგვაროვან წანაცვლებით კეპლერულ დინებაში არსებობს შეშფოთებების სამი ძირითადი 

მოდა: კუმშვადი/აკუსტიკური, ანუ სიმკვრივის ტალღების მოდა (სწრაფი მაგნიტოაკუსტიკური 

მოდა), ინერციული ოსცილაციების მოდა მოდიფიცირებული მაგნიტური ველით, და მაგნიტური 

მოდა, რომელიც ავლენს მაგნეტობრუნვით არამდგრადობას. შემდეგ შევასრულეთ რიცხვითი 

გამოთვლები. ამ სამი მოდისთვის ცალ-ცალკე მოვახდინეთ ევოლუციის განტოლებების 

ინტეგრირება და ამ მოდების ამპლიტუდების დროზე დამოკიდებულების გრაფიკების აგება. 

ვაჩვენეთ ახალი ეფექტის არსებობა  -- კუმშვადი აკუსტიკური/სიმკვრივის ტალღების და 

მაგნიტური მოდის წრფივი ბმა, რომელიც გამოწვეულია დინების წანაცვლებით მბრუნავ 
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კეპლერულ მჰდ წანაცვლებით დინებაში ვერტიკალური მაგნიტური ველით (ე.ი., 

დამაგნიტებული ასტროფიზიკური დისკი). ეს ბმა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ასეთ 

დინებებში, რადგან წარმოშობილ სიმკვრივის ტალღებს შეუძლიათ ასტროფიზიკურ დისკებში 

კუთხური მომენტის გადატანის გაძლიერება, ასევე პლანეტების ფორმირების პორცესის დაჩქარება 

და პლანეტების საშენი მასალის -- პლანეტეზიმალების -- მიგრაციის შენელება, რაც 

მნიშვნელოვანია პლანეტების წარმოშობისთვის. მეხუთე საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 

გვაქვს გავარკვევთ პარამეტრთა რეჟიმებს და ტალღურ-რიცხვებს, რომელთათვისაც ესეთი ბმა 

ყველაზე ეფექტურია. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ წინა შრომებში განხილული იყო სიმკვრივის 

ტალღების აღგზნება გრიგალური მოდით დამაგნიტებულ კეპლერულ დისკებში, მაგრამ, 

მაგნიტური ველის სპეციფიური კონფიგურაციის (მაგნიტური ველის საშუალოდ ნულის ტოლი 

ნაკადი) გამო, მაგნიტური მოდა, სავარაუდოდ, უფრო სუსტი იყო ვიდრე გრიგალური. ჩვენს 

შემთხვევაში არანულოვანი ვერტიკალური მაგნიტური ველის არსებობისას, მაგნიტური მოდა 

განიცდის გრიგალურ მოდაზე ძლიერ ზრდას მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის გამო და 

ასრულებს ძირითად როლს დისკის ევოლუციაში და მის ტურბულიზაციაში. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

№ 

3. მაგნეტობრუნვითი 

ტურბულენტური დისკური 

წანაცვლებითი დინებები  

(ფიზიკური მეცნიერებები, 

პლაზმის ფიზიკა,  795158, 

ევროპის კვლევების საბჭო 

(ERC), დანია 

     01.07.2018  --  30.08.2019 

 

გ. მამაცაშვილი (მთავარი 

შემსრულებელი, 

ხელმძღვანელი) 

მ. პესა (მკვლევარი) 

პროექტის ფარგლებში გამოვიკვლიეთ მაგნეტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის 

შენარჩუნება და დინამიკა ვერტიკალურად სტრათიფიცირებულ პლაზმის წანაცვლებით დისკურ 

დინებებში ნულოვანი სრული ნაკადის მქონე მაგნიტური ველით. ტურბულენტობას 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ასეთ დინებებში, რადგან ის იწვევს კუთხური მომენტის 
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გადატანას და დინების სეკულარულ ევოლუციას. თავიდან ჩავატარეთ ტურბულენტობის 

რიცხვითი სიმულაცია (მოდელირება) კომპიუტერულ კლასტერზე, ხოლო შემდგომ, ამ 

სიმულაციების მონაცემების საფუძველზე, გავაკეთეთ დინამიკის  დეტალური ანალიზი ფურიე 

(ტალღურ რიცხვთა) ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ვერტიკალური კოორდინატის სხვადასხვა 

მნიშვნელობისთვის, რაც ასევე საშუალებას გვაძლევს გავარკვიოთ მისი შენარჩუნების ძირითადი 

მექანიზმი. წრფივ თეორიაში, ნულოვანი სრული მაგნიტური ნაკადის პირობებში, შეშფოთებები 

ავლენს მხოლოდ ტრანზიენტულ (არამოდალურ) ზრდას, რომელიც ანიზოტროპულია ფურიე 

სივრცეში, რაც თავის მხრივ იწვევს არაწრფივი პროცესების ანიზოტროპულობას ამ სივრცეში. 

შედეგად, მთავარი არაწრფივი პროცესი არის, როგორც ეს ჩვენ ვაჩვენეთ, შეშფოთებათა მოდების 

ფურიე სივრცეში გადანაწილება ტალღური რიცხვების კუთხეების/ორიენტაციის მიხედვით – 

არაწრფივი განივი კასკადი – ვიდრე სტანდარტული პირადპირი ან უკუკასადები, რომელიც 

ჩვეულებრივ გვხვდება კლასიკურ ტურბულენტობაში წანაცვლებითი დინების გარეშე. ჩვენ 

პირველად ვაჩვენეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ტურბულენტობა ნარჩუნდება შეშფოთებათა წრფივი 

ტრანზიენტული (არამოდალური) ზრდის და განივი კასკადის თანამოქმედებით. ეს ორი პროცესი 

მუშაობს მცირე ტალღურ რიცხვებზე (ანუ დინების ზომის სადარ მანძილებზე), რომელიც 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ტურბულენტობისთვის. ჩვენ ასევე დავახასიათეთ ასეთი 

თანამოქმედების თვისებები ვერტიკალური კოორდინატის მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ მცირე 

სიმაღლეებზე სტრათიფიკაციის როლი ასეთ ბალანსში უმნიშვნელოა და ტურბულენტობის 

დინამიკაში მონაწილეობს მრავალი აქტიური მოდა, რომელთა მასშტაბი სადარია ან რამდენადმე 

მცირეა დომენის ჰორიზონტალურ ზომაზე. სიმაღლის მიხედვით სტრათიფიკაციის როლი 

იზრდება, და ამასთანავე მცირემასშტაბოვანი აქტიური მოდების რაოდენობა მცირდება. შედეგად, 

დინამიკას განსაზღვრავს მხოლოდ რამდენიმე მსხვილმასშტაბოვანი აქტიური მოდა და სურათიც 

ფიზიკურ სივრცეში ასეთ სიმაღლეებზე ნაკლებად „ტურბულენტურია“ ვიდრე მცირე 

სიმაღლეებზე. გამოკვლეული იყო ასევე ასეთი სტრათიფიცირებული ტურბულენტობის 

პირობებში მაგნიტური დინამოს მოქმედება, რაც გულისხმობს მსხვილასშტაბოვანი სივრცულად 

და დროში ორგანიზებული მაგნიტური ველის წარმოქმნას და ევოლუციას. 

 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდე
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ხასიათის ფლუქტუაციებით არის გამოწვეული. ამ ნაშრომში სხვადასხვა ენერგეტიკული 

არხის მასშტაბების თვისებები ფასდება  მაშტაბური სკეილინგური თვისებების შესწავლით 

და სტრუქტურებიის ტოპოლოგიით  მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობისთვის 

მესამე რიგის მომენტის სკეილინგის  შესახებ კანონის საფუძველზე. კერძოდ, ნიშანი-

სინგულარობის ანალიზის მეთოდს ვიყენებთ ალტერნატიული პოზიტიურ-უარყოფითი 

ენერგიის ნაკადების სკალირების თვისებების შესამოწმებლად, ამრიგად, ინფორმაციას 

ვიღებთ ამგვარი ნაკადად სტრუქტურირებული და ტოპოლოგიურად სხვადასხვა ტიპის 

ფლუქტუაციებიდან. ჩატარებული მონაცემთა ანალიზის შედეგები აჩვენებს ნაკადის 

ურთულეს გეომეტრიულ ხასიათს და ის, რომ ნაკადების ლოკალურ ენერგეტიკასთან და 

კროს-ჰელისითის ჯვარედინი ჰელსიფიკაციასთან ენერგიის არაწრფივ გადაცემას აქვთ  

მსგავსი მასშტაბების (სკეილინგური) თვისებები.  დავასკვნით, რომ გრიგალური 

სტრუქტურები ავლენენ ალფენის ფლუქტუაციების მსგავს ფრაქტალურ თვისებებს.  
3 • Belashov V., 

Kharshiladze 

O., Rogava J. 

 

Simulation of interaction of 

vortex structures 

 

Xplore Digital Library 

// 2019 Russian Open 

Conference on Radio Wave 

Propagation (RWP), Kazan, 

Russia, July 1–6, 2019, Kazan 

Federal University. 

Proceedings. 

USA, IEEE, 

Date Added 

to IEEE 

Xplore: 26 

August 2019. 

Electronic 

ISBN: 978-1-

7281-2075-

1. USB ISBN: 

978-1-7281-

2074-4. 

pp. 519-

522.  

წარმოდგენილია  რიცხვითი ექსპერიმენტების შედეგები  ჩატარებული მოდიფიცირებული 

CD მეთოდის საფუძველზე, გრიგალური სტრუქტურების ურთიერთქმედების დინამიკის 

შესწავლისთვის. განხილულია გრიგალების ურთიერთგანლაგების სხვადასხვა 

https://www.mendeley.com/authors/6602562452/
https://www.mendeley.com/authors/6602562452/
https://www.mendeley.com/authors/55987385700/
https://www.mendeley.com/authors/55819787400/
https://www.mendeley.com/authors/55874332100/
https://www.mendeley.com/authors/6508027774/
https://www.mendeley.com/authors/6508027774/
https://www.mendeley.com/authors/55358223800/
https://dx.doi.org/10.3389/fphy.2019.00093
https://dx.doi.org/10.3389/fphy.2019.00093
https://www.mendeley.com/authors/6602975408/
https://www.mendeley.com/authors/6508027774/
https://www.mendeley.com/authors/6508027774/
https://www.mendeley.com/authors/8590827700/
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კონფიგურაცია, დაგრიგალების სხვადასხვა ნიშნები და გრიგალური არეების საზღვრებს 

შორის დაშორებები. მოცემულია ატმოსფეროში და პლაზმში ნამდვილი გრიგალური 

სისტემების და პროცესების მოდელირების შედეგების მაგალითები.  
4 G. 

Mamatsashvili, 

F. Stefani,  

R. Hollerbach, 

G. Ruediger 

Two types of axisymmetric 

helical magnetorotational 

instability in rotating flows 

with positive shear  

10.1103/PhysRevFluids.4.10

3905 

Physical Review  Fluids, 

2019,  4,   

 p. 103905 

        Los 

Angeles,     

            USA 

15 

ჩვენ აღმოვაჩინეთ და გამოვიკვლიეთ წრფივი აქსისიმეტრული ჰელიკალური 

მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის ახალი ტიპი, რომელსაც შეუძლია ბლანტი და 

რეზისტიული მბრუნავი დინების დესტაბილიზაცია, რომლის კუთხური სიჩქარე იზრდება 

რადიუსის მიხედვით, ანუ გააჩნია დადებითი წანაცვლება. ეს არამდგრადობა ორმაგ-

დიფუზიურია თავისი ბუნებით და განსხვავდება უფრო ცნობილი ჰელიკალურ 

მაგნეტობრუნვით არამდგრადობისგან, რომელიც მართალია მოქმედებს დადებითი 

წანაცვლებისთვის, მაგრამ მხოლოდ ე.წ. ლიუს (Liu) ზღვრის ზემოთ. ეს ახალი ტიპის 

არამდგრადობა შეიძლება განვითარდეს, წანაცვლების ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის, 

როცა: 1. ერთდროულად არსებობს აზიმუტალური და ვერტიკალური მაგნიტური ველი, 2. 

მაგნიტური პრანდტლის რიცხვი განსხვავდება ერთისაგან. ჩვენ შევისწავლეთ ეს ახალი 

არამდგრადობა ჯერ რადიალურად ლოკალურ მიახლოებაში და გამოვიყვანეთ ზრდის 

სისწრაფის დამოკიდებულება ჰარტმანის, რეინოლდსის და მაგნიტური პრანტლის რიცხვზე. 

შემდეგ ვაჩვენეთ ამ არამდგრადობის არსებობა გლობალური ანალიზის საშუალებით, სადაც 

განვიხილეთ დამაგნიტებული დინება ორ კოაქსიალურ ცილინდს შორის გამტარი და 

გაუმტარი სასაზღვრო პირობებით კედლებზე და მიღებული შედეგები შევადარეთ 

ლოკალურ ანალიზის შედეგებს. ექსპერიმენტის თალსაზრისით ჩვენ ასევ ვაჩვენეთ ამ 

არამდგრადობის არსებობა დამაგნიტებულ ბლანტ და რეზისტიულ ტეილორ-კუეტეს 

დინებაში დადებითი წანაცვლების და სხვა მახასიათებელი შესაბამისი პარამეტრებისთვის, 

რომლებიც შეიძლება რეალიზებულ იქნეს DRESDYN დანადგარში. ასევე ვაჩვენეთ, რომ ამ 

არამდგრადობას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი მზის ტახოკლინის ეკვატორიალურ არეში და 

მაგნიტური დინამოს მოქმედებაზე, იმის გამო რომ ზემოთ მოყვანილი არამდგრადობის 

პირობები ტახოკლინის ამ არეში კმაყოფილდება. 

5 G. Bodo ,  

G. 

Mamatsashvili 

P. Rossi, 

A. Mignone 

Linear stability analysis of 

magnetized relativistic 

rotating jets 

10.1093/mnras/stz591 

Monthly Notices of the 

Royal Astronomical Society, 

2019, 

485,  p. 2909 

        Oxford 

University 

Press 

 

12 

ჩვენ გავაკეთეთ დამაგნიტებული რელატივისტური მბრუნავი ცილინდრული დინების 

მდგრადობის წრფივი ანალიზი ნულოვანი წნევის მიახლოებაში. ჩვენ ვიპოვეთ ასეთ 

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019PhRvF...4j3905M/doi:10.1103/PhysRevFluids.4.103905
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019PhRvF...4j3905M/doi:10.1103/PhysRevFluids.4.103905
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019MNRAS.485.2909B/doi:10.1093/mnras/stz591
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დინებაში არამდგრადობის რამდენიმე მოდა: კელვინ-ჰელმჰოლცის, დენით-გამოწვეული და 

ორი ტიპის -- ტოროიდული და პოლოიდული -- ცენტრიფუგალური მოდა. კელვინ-

ჰელმჰოლცის მოდა არსესბობს მცირე დამაგნიტებულობის დროს და მისი ზრდის სისწრაფე 

მეტად სუსტად არის დამოკიდებული ველის სპირალობის პარამეტრზე და ასევე დინების 

ბრუნვაზე.   დენით-გამოწვეული მოდა არსებობს დიდი დამაგნიტებულობის დროს, მისი 

ზრდის სისწრაფის და შესაბამისი ტალღური ვექტორის მნიშვნელობა იზრდება როცა 

სპირალობის პარამეტრი მცირდება. ეს მოდა სტაბილიზდება ბრუნვით, განსაკუთრებით 

მაღალი დამაგნიტებულობის დროს. ცენტრიფუგალური მოდები, რომელნიც არსებობს 

ბრუნვის გამო ასევე ხდება უფრო მდგრადი, დამაგნიტებულობის ზრდასთან ერთდ. 

ზოგადად, რელატივისტური დინებები უფრო მდგრადია ვიდრე მათი არა-რელატივისტური 

ანალოგები. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

G.Kordzakhia, L.Shengelia, 

G.Tvauri, M.Dzadzamia 

Current Climate Change Impact 

on the R. Mtkvari Basin Glaciers 

Degradation. 

 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო. 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია 

გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება, 2019 წლის 11-12 

ნოემბერი 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 Belashov V.Yu., Kharshiladze O. 

A. 

Numerical study of evolution 

and collisional interaction of the 

GNLS solitons in nonstationary 

and non-uniform media / 5th 

Intern. Conf. on Physics. 

London, UK, Oct. 14-15, 2019. 

2 Kharshiladze O. A.,  Belashov 

V.Yu. 

The BK system: stability and 

interaction dynamics of the GKP 

and GNLS solitons / 5th Intern. 

Conf. on Physics. 

London, UK, Oct. 14-15, 2019. 

3  G.Kordzakhia, L.Shengelia, 

G.Tvauri, M.Dzadzamia 

Research Results of High 

Mountain Glaciers Degradation 

WMO High Mountains World 

Summit, 29–31 October 
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in Georgia for the Last 50 Years. 2019Switzerland, Geneva.  

4 Л.Д.Шенгелия, Г.И.Кордзахия, 

Г.А.Тваури, М.Ш.Дзадзамия 

Влияние текущего изменения 

климата на большие ледники 

Грузии 

Всероссийская, с 

международным участием, 

научно-практическая 

конференция LXXII 

Герценовские чтения18-21 

апреля 2019 года. 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург, Россия. 

 

   5  

 

გ. მამაცაშვილი 

მჰდ ტურბულენტობა 

კეპლერულ დისკებში -- 

არაწრფივი პროცესების 

სპეციფიური 

ანიზოტროპულობა, აქტიური 

მოდები, დინამიური 

ბალანსები და შენარჩუნება 

1-5 აპრილი, ტუუსულა, 

ჰელსინკი, ფინეთი 

 

   6  

 

გ. მამაცაშვილი 

ახალი ტიპის 

აქსისიმეტრიული 

ჰელიკალური 

მაგნეტობრუნვითი 

არამდგრადობა მბრუნავ 

დინებაში პოზიტიური 

წანაცვლებით 

16-19 ივლისი, ლიმერიკი, 

ირლანდია 

      

ჰიდროგეოფიზკისა და გეოთერმიის კვლევითი ცენტრი 

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: 

გიორგი მელიქაძე, გეოლ–მინერ. მეცნიერებათა დოქტორი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;  

melikadze@gmail.com 

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

გენადი კობზევი –ფიზ–მათემ. მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მკვლევარი, პროგრამისტი; 

თამარ ჯიმშელაძე– უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორი, გეოფიზიკოსი; 

ნინო კაპანაძე– მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორანტი, გეოფიზიკოსი;  

სოფიო ვეფხვაძე -მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორანტი, ქიმიკოსი; 

ალექსანდრე ჭანკვეტაძე- მეცნიერ-თანამშრომელი,  გეოფიზიკოსი; 

mailto:melikadze@gmail.com


147 

 

მარიამ თოდაძე მეცნიერ-თანამშრომელი, ქიმიკოსი; 

თორნიკე ჭიკაძე - ინჟინერი, დოქტორანტი; 

ტოფაძე მზია-სპეციალისტი 

მელაძე ელენე - სპეციალისტი 

კობელიანი ლარისა- სპეციალისტი 

ოთანაძე ომარ - სპეციალისტი 

ჟუკოვი ალექსანდრე - სპეციალისტი 

ქოქაშვილი რობიზონ - სპეციალისტი 

წიქარიშვილი ლაშა- სპეციალისტი 

ტრაპაიძე მაია - სპეციალისტი 

იგორი ტრეკოვი - სპეციალისტი 

ჟორჟოლიანი სალომე - სპეციალისტი 

მაჭარაშვილი იასონ - სპეციალისტი 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

საქართველოს მინერალურ სიმდიდრეთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 
მიწისქვეშა წყლებს (მტკნარი, მინერალური და თერმული), რომლებიც ხასიათდებიან დიდი 
რესურსებით, მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით და მყარი წიაღისეულისგან განსხვავებით, 
დროში განახლებადობით.  მიწისქვეშა წყლები წარმოადგენს ყველაზე ძვირფას წიაღისეულს, 
რომელთა რაოდენობის მხრივ საქართველო ერთერთი უმდიდრესი ქვეყანაა.  საქართველოს 

წყალმომარაგების სისტემაში ლომის წილი- 70%-ზე მეტი, მოდის მიწისქვეშა წყლებზე. 

საქართველოს წყალშეცველი ჰორიზონტები მოიცავენ რამოდენიმე ათეულ არტეზიულ 

აუზს და დაწნევით მიწისქვეშა სისტემებს, რომლებიც თავის მხრივ მოიცავენ ფოროვან, 

ნაპრალოვან და ნაპრალოვან/კარსტულ წყალშემცველ ჰორიზონტებს. სასმელი მიწისქვეშა 
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წყლები მიეკუთვნებიან ერთ-ერთ ყველაზე შესწავლილ და ექსპლუატირებულ, მოწყვლად 

წყალშემცველ ჰორიზონტებს. სწორედ ამიტომ, მათი რეჟიმის,  ხარისხისა და მათზე 

მოქმედი ფაქტორების შესწავლას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამით უზრუნველვყოფთ 

მოსახლეობისა და წარმოებისთვის წყლის უწყვეტ მიწოდებას. 

სამწუხაროდ, დღეის მდგომარეობით, მიწისქვეშა წყლები განიცდიან მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს ანტროპოგენური და ბუნებრივი (მათ შორის კლიმატური) ფაქტორების 

ზეგავლენის გამო, რაც გამოიხატება მათი ხარისხის გაუარესებასა და რაოდენობის შემცირებაში.  

ამის შეჩერების ერთადერთ გზად მიგვაჩნია მოქმედი ჰიდროგეოლოგიური პროცესების 

შესწავლა მსოფლიოში აპრობირებული კვლევის თანამედროვე ჰიდროგეოფიზიკური 

მეთოდებით, რომლებიც საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დღევანდელი სიტუაციის 

ანალიზი, მიწისქვეშა წყლების გენეზისის დადგენა, რესურსების გადაფასება და საკონტროლო 

მონიტორინგის ორგანიზება, რაც აუცილებელი პირობაა წყლის რესურსების შემდგომი 

ეკოლოგიურად სწორი ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრისათვის. 

     საანგარიშო პერიოდში ცენტრის მიერ მოპოვებული გრანტების ფარგლებში FR-18-10092 

“საქართველოში კლიმატური ცვლილებების ფონზე წყლის რესურსების შეფასების მიზნით 

ეკოლოგიური ტრასერების გამოყენება” ეტაპობრივად,  საქართველოს ცალკეული უბნებში 

ახორციალებდა მიწისქვეშა წყლების სრულფასოვან შესწავლას,  წყლის გენეზისის,  წყლის 

ნაკადის მიგრაციის კვების არედან განტვირთვის არემდე დადგენას, მისი რესურსების 

ხარისხობრივ და რაოდენობრივ შეფასებას, პროცესების დროში და სივრცეში განვითარების 

მოდელიერებას, რეკომენდაციების შემუშავებას მათი ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად 

გამართლებული ექსპლუატაციისთვის. კერძოდ: 

    მიწისქვეშა წყლების სრულფასოვანი ეკოლოგიური შესწავლა, მათი კვების და განტვირთვის 

არეალების ჰიდროლოგიური დახასიათებით; სასმელი, მინერალური და თერმული წყლების 

კადასტრის შექმნა, მათი მაკრო და მიკრო კომპონენტური, გაზური, რადიაციული 

შემადგენლობის და სავარაუდო გამოყენების არეალის  ჩვენებით  გრანტი FR18-19173 

“საქართველოს გეოთერმული პოტენციალის შესწავლა ჰიდროგეოქიმიური და იზოტოპური 

მეთოდებით”  

ციფრული მოდელირებით საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ძირითადი საბადოების (სასმელი, 

მინერალური და თერმულის) გენეზისის, მათი ურთიერთქმედების, მოწყვლადობის, რესურსების  

შეფასება და მათი ეკოლოგიურად გამართლებული ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა, 

რეკომენდაციების და ბიზნეს გეგმების შემუშავება მათი მდგრადი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად გრანტი FR-18-18411 “კლიმატური ცვლილებების ფონზე კარსტული წყლის 

რესურსების შეფასება ბუნებრივი ტრასერების გამოყენებით საქართველოს ტერიტორიაზე” 

მიწისქვეშა წყლების საბადოების საკვანძო მახასიათებელ უბნებში უწყვეტი მულტიპარამეტრული 

(ჰიდროქიმიური, იზოტოპური, რადიოლოგიური, ჰიდროგეოდინამიკური) მონიტორინგის 
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ორგანიზება, ეკოლოგიური, კლიმატური, ჰიდროგეოდინამიკური, სეისმური პროცესებისა და 

ეკოლოგიური მდგომარეობის კონტროლის მიზნით. ინფორმაციის ოპერატიულ დამუშავებსა 

ცენტრში და სწრაფ რეაგირებას შესაძლო  დარღვევებზე  

პროექტი FR17-633 “ გეოდინამიური პროცესების ევოლუციის შესწავლა და პროგნოზი.” 

ასევე, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოs, ვენა, ავსტრია პროექტით ”ატმოსფერულ 

ნალექებში და მდინარეებში იზოტოპების გლობალური ქსელის ფუნქციონირება, მუდმივი 

მონიტორინგი” 

  

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 1 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

,,გეოდინამიური პროცესების 

ევოლუციის შესწავლა და 

პროგნოზი”, 

 1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები - დედამიწის და 

მასთან დაკავშირებული 

გარემოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები; FR17-633; 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

2017-2020 
 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

თ. ჯიმშელაძე- სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, (ახალგაზრდა 

მეცნიერი), გ. კობზევი, მ. 

დევიძე, ნ. გოგუაძე, 

(ახალგაზრდა მეცნიერი), ზ. 

კერესელიძე, თ. მათიაშვილი, 

რ. გოგუა- ძირითადი 

პერსონალი. 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტის მიმდინარეობის ამ ეტაპზე გაგრძელდა სამონიტორინგო ქსელიდან მონაცემთა შეოგროვება და  

მონაცემთა ბაზის შევსება, აგრეთვე ჭაბურღილებიდან მიღებული მასალის სტანდარტული მეთოდიკით 

დამუშავება. ანალიზის შემდეგ გამოიკვეთა მოდერნიზაციის შესაძლებლობა განსაკუთრებით 

ინფორმატიულ ჭაბურღილებზე დაყრდნობით. ასეთი აღმოჩნდა ქობულეთისა და მარნეულის 

ჭაბურღილები, რომლებიც, ერთის მხრივ ფაქტიურად მყისიერად რეაგირებენ დინამიური პირობების 

ცვლილებებზე და მეორეს მხრივ, ამჟღავნებენ მყარ ინდივიდუალურ მახასიათებლებს, რომლებიც დიდი 

ალბათობით დაკავშირებულია ადგილის გეოლოგიური სტრუქტურების თავისებურებებთან. კერძოდ, 

გამოვიყენეთ რაოდენობრივი ანალიზის კლასიკური თეორია, რომელმაც მოგვცა ორიგინალური 
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მონაცემებით კომპიუტერული სიმულაციის საშუალება. წინასწარ მიღებული შედეგები იძლევა საფუძველს, 

რომ დაახლოებით სამ დღიან ინტერვალში, ვიგრძნოთ შედარებით სუსტი (Mag 2-3) მიწისძვრების ეფექტი 

ჭაბურღილებში. კერძოდ, შემდგომ ეტაპზე დასახულია შეძლებისდაგვარად მოვახდინოთ ამ დროითი 

ინტერვალის დავიწროება ქობულეთის ჭაბურღილისათვის, დიაგნოსტიკური მოდელიდან 

ლოკალურ(რეგიონალურ?) პროგნოსტიკურ მოდელზე გადასვლის მიზნით. ამაში წინასწარი მონაცემებით 

გასაკუთრებით შეიძლება ხელი შეგვიწყოს მდს ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მონაცემების ანალიზმა, 

გამოსხივების დიაპაზონში 18-18.1 კილოჰერცი (კჰც). ჩვენი ჰიპოთეზით სიხშირის ეს ინტერვალი 

მახასიათებელია ურეკის გეომაგნიტური ანომალიისათვის, რომელიც  სავარაუდოთ მოქმედებს, როგორც 

დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების რეზონატორი, რომლის აღგზნება ხდება მომავალი 

მიწისძვრის ჰიპოცენტრის არეში გენერირებული ტელურული დენებით.  

გეომაგნიტური მონაცემების სპექტრალური ანალიზი მხოლოდ ფურიეს მეთოდით შესაძლებელია არ 

იძლევა იმდენად მდიდარ ინფორმაციას, რომ მაგნიტური ინდიკატორი საკმაოდ ეფექტურად ჩავთვალოთ. 

ცნობილია, რომ მიწისძვრებთან დაკავშირებული მაგნიტური მოვლენები, თუმცა მრავალფეროვანია, მაგრამ 

ამავე დროს ძალიან არაცალსახაა. თანაც ცნობილია, რომ მათი გამოვლინება უმეტესწილად ხდება 

იონოსფეროზე ტელურული ეფექტების გამოძახილის ფორმით. სწორედ ასეთი ხასიათისაა 

მოკლეპერიოდიანი გეომაგნიტური პულსაციები მახასიათებელი სიხშირით 0.1-1 ჰერცი. ჩვენი ანალიზიც 

ზოგადად გვიჩვენებს ამ სიხშირეზე სპექტრალური სიმკვრივის მატებას ზოგიერთი სეისმური მოვლენის 

დროს. თუმცა, ჯერ ჯერობით ყველა შედეგი უფრო თვისობრივია, ვიდრე რაოდენობრივი. შესაძლებელი 

დაკონკრეტდეს ვითარება შემდგომ ეტაპზე Wavelet-ის მეთოდის გამოყენებით. 

ამ მიმართულებით წინასწარი შედეგები წარდგენილი იქნა ევროპის გეოფიზიკური საზოგადოების 

ყოველწლიური კონფერენციაზე მოხსენებით: ,,Assessment of geodynamical processes evolution in Georgia”. 

 

2 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

საქართველოში კლიმატური 

ცვლილებების ფონზე წყლის 

რესურსების შეფასების მიზნით 

ეკოლოგიური ტრასერების 

გამოყენება 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები - დედამიწის და 

მასთან დაკავშირებული გარემოს 

შემსწავლელი მეცნიერებები;  

FR-18-10092; 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

2019-2022  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

გ. მელიქაძე-სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, მ. თოდაძე, რ. 

ჭითანავა, მ. გაფრინდაშვილი, ა. 

ჭანკვეტაძე, ნ. ჟუკოვა, ა. გვენცაძე 

(ახალგაზრდა მეცნიერი), თ. 

ჭიკაძე (ახალგაზრდა მეცნიერი), 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
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პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

პროექტის მოცანაა მიწიქვეშა წყლის რესურსების შეფასება ეკოლოგიური ტრასერების მეშვეობით. ამ 

მიზნით 2019 წლის მარტიდან დაიწო კვლევები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ბუნებრივი 

ტრასერების განაწილების კანონზომიერებების დასადგენად დროსა და სივრცეში. პროექტის ფარგლებში 

შემუშავდა მონაცემთა ბაზის ნიმუში, რომელშიც შევიდა საველე დასინჯვის მონაცემები და ანალიზის 

შედეგები. ასევე,  შეგროვებული ადრინდელი მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური 

მონეცემები. პარალელურად მიმდინარეობს მონაცემთა დამუშავება. მიღებული შედეგები გვეხმარება  

განისაზღვროს მნიშვნელოვანი წყალშემცველი ჰოიზონტების კვების არეალები, წყლის გენეზისი, 

გადაადგილების დრო. პირველი წლის წინასწარი შედეგები გამოყენებული იქნება მეორე წლის 

დაგეგმილი დასინჯვებისთვის.  

ორგანიზება გაუკეთდა რეჟიმულ ყოველთვიურ იზოტოპურ დასინჯვებს სოფლის მეურნეობის და გარემოს 

დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს არსებულ ქსელებზე. ამ მიზნით გაფორმდა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გეოფიზიკის ინსტიტუტსა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 

(გეს) შორის. დღეისთვის, ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ქსელში შედის 8 GNIP (ნალექებში 

იზოტოპების გლობალური ქსელი) და 4 GNIR (მდინარეესში იზოტოპების გლობალური ქსელი) სადგური, 

სადაც ყოველდღიურად მიმდინარეობს ნალექების ინტენსივობის და ტემპერატურის გაზომვები და 

ყოველთვიურად ხდება სინჯების აღება იზოტოპური და გეოქიმიური ანალიზისთვის. ასევე, იგივე 

სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტის ეკოლოგიური მონიტორინგის ქსელში შედის 34 ჭაბურღილი და 6 

წყარო. მათზე დამონტაჟებული მოწყობილობები უზრუნველყოფენ საათობრივ გაზომვას (წყლის ხარჯი, 

ტემპერატურა, გამტარობა, მინერალიზაცია და pH) და ყოველ 6 თვეში ისინი სრულ ქიმიურ ანალიზის 

შედეგს წარმოგვიდგენენ სხვა მონაცემებთან ერთად. ქიმიურ სინჯებთან ერთად პარალელურად აღნიშნულ 

ხელშეკრულების საფუძველზე, ხდება სინჯების აღება იზოტოპური ანალიზისთვის. ეს ქიმიური და 

იზოტოპური ანალიზებიც ხორციელდება გეოფიზიკის ინსტიტუტში. გეს-ს თანამშრომლები გვაწვდიან 

კვლევის არეში წყლის იზოტოპიური შემადგენლობა ლაგდება გლობალური მეტეორიული წყლის ხაზის 

პარალელურად. შესწავლილი იქნა სტაბილური იზოტოპის მნიშვნელობები (18O-2H) და მათი 

ურთიერთობის კანონზომიერებები. შესწავლილი იქნა იზოტოპის მნიშვნელობები განსხვავებული 

წყაროებითვის (ნალექების, ზედაპირისა და მიწისქვეშა წყლების) და მიწისქვეშა წყლების იზოტოპური 

შემადგენლობის ევოლუციის გზა  სივრცეში კვების არედან განტვირთვის არესკენ) და ასევე დროითი 

სეზონური ცვალებადობები. 
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 ნახ. 1 საქართველოს ტერიტორიაზე სამონიტორინგო სადგურების მდებარეობა 

 

3 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

საქართველოს გეოთერმული 

პოტენციალის შესწავლა 

ჰიდროგეოქიმიური და 

იზოტოპური მეთოდებით 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები - დედამიწის და 

მასთან დაკავშირებული გარემოს 

შემსწავლელი მეცნიერებები;  

FR18-19173 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

2019-2022 
 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

იშტვან ფორიჟს -სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, გიორგი 

მელიქაძე  ლიუდმილა ღლონტი,  

ნინო კაპანაძე   

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

პროექტის მიზანია საქართველოს გეოთერმული რესურსების, ჰიდროთერმული სტრუქტურებისა და 

პოტენციალის კვლევა „კონცეპტუალური ჰიდროგეოლოგიური მოდელისა“ და ციფრული მოდელირების 
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გამოყენებით. ამისთვის პროექტი ფოკუსირებულია გეოთერმული სისტემების კონცეპტუალური 

ჰიდროთერმული მოდელის შექმნაზე და შემდგომ ციფრული მოდელირების განხორციელებაზე 

გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური, ტექტონიკური და გეოქიმიური კვლევების შედეგების საფუძველზე.  

ამ მიზნით 2019 წლის მარტიდან დაიწო კვლევები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 

გეოთერმომეტრების დროითი და სივრცული განაწილების შესაწავლის მიზნით. ორგამიზება გაუკეთდა    

აგეგმვით საველე სამუშაოებს მობილური ჯგუფების მეშევობით, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ 

გზებზე ავტომანქანის საშუალებით და სინჯავდნენ ყველა ტიპის წყალპუნქტს (წყარო, მდიანარე, ტბა, ჭა 

და ჭაბურღილი) მთიან რეგიონებში დაახლოებით 5-10კმ, ხოლო დაბლობში -2-5 კმ. დაცილებით 

საერთო ჯამში დაახლოებით 200 წყალპუნქტი დაისინჯება. დასინჯვებისას უშუალოდ ადგილზე  

იზომებოდა წყლის ფიზიკური პარამეტრები (pH, O2, EC, ტემპერატურა) და იღებოდა სინჯები წყლის 

ქიმიური (ძირითადი იონების) და იზოტოპური ანალიზისათვის (18O, 2H და ნაწილობრივ 3H). 

სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური ანალიზები ხორციელდებოდა თსუ-ს გეოფიზიკურ 

ინსტიტუტში არსებული ხელსაწყოს საშუალებით.  

აღნიშნული კვლევა გეოთერმული რეზერვუარის  გეოქიმიური ტექნიკის გამოყენებით შეფასების პირველი 

მცდელობაა საქართველოში. საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება მციერე კავკასიონის აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა სისტემის სართიჭალის სუბ-ზონას. სინჯები ქიმიური ანალიზისთვის აღებული იქნა თბილისის 

ტერიტორიაზე მდებარე ცამეტი თერმული ჭაბურღილიდან. ასევე, მდინარე ლეღვთახევიდან, როგორც 

„ცივი“ წყლის „ კომპონენტიб თერმული რეზერვუარის ტემპერატურის შესაფასებლად. სინჯების 

უმეტესობის ქიმიური შემადგენლობა  Na-K-HCO3 ტიპისაა, მხოლოდ რამდენიმე  Na-K-Cl-SO4  Ca-Mg-SO4-Cl 
ტიპისაა. წყლის ტიპი დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით იცვლება ბიკარბონატულიდან 

სულფატურ-ქლორიან ტიპამდე. სილიციუმ-ენთალპიის შერევის მეთოდით განისაზღვრული რეზერვუარის 

ტემპერატურები სამი სუბ-ზონისათვის შეადგენს:  130 ºC, 163 ºC, 212 ºC.  აღნიშნული და წარსულში 

ჩატარებული კვლევები ადასტურებს მათ გაგრძელებას სხვადასხვა მეთოდოლოგიის მიხედვით  
 

 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

კლიმატური ცვლილებების 

ფონზე კარსტული წყლის 

რესურსების შეფასება ბუნებრივი 

ტრასერების 

გამოყენებით საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები - დედამიწის და 

მასთან დაკავშირებული გარემოს 

შემსწავლელი მეცნიერებები;  

FR-18-18411 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

2019-2022  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

პეტერ მალიკი -სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, სოფიო ვეფხვაძე  

(ახალგაზრდა მეცნიერი), 

ლიუდმილა ღლონტი,  გენადი 

კობზევი, თორნიკე ჭიკაძე 

(ახალგაზრდა მეცნიერი)   

1 2 3 4 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

პროექტის მიზანს წარმოადგენს კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კარსტული წყალშემცველი 

ჰორიზონტების იზოტოპური და ჰიდროქიმიური დასინჯვები (ნალექებში, თოვლის საფარში, მდინარეებში, 

წყაროებსა და მიწისქვეშა წყლებში იზოტოპური შემადგენლობის განსაზღვრა), რეჟიმული დაკვირვებების  

ორგანიზება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რაც საშუალებას მოგვცემს დადგინდეს მიწისქვეშა 

წყლების გენეზისი, შეფასდეს მდინარეებსა და წყალშემცველ ჰორიზონტებს შორის არსებული კავშირი, 

დადგინდეს ჰიდროგეოლოგიური ბალანსი და განისაზღვროს წყლის რესურსების გონივრული გამოყენების 

გზები. 

      პროექტის მოქმედების პირველ წელს, საკვლევ ტერიტორიაზე რეგიონის ჰიდროგეოლოგიური 

თავისებურებების დადგენის მიზნით ჩატარდა ჰიდროგეოლოგიური, ჰიდროქიმიური და იზოტოპური 

დასინჯვები, საველე ჰიდროქიმიური ლაბორატორიის საშუალებით (Multi-340i/SET, Spectroquant® 

Colorimeters, Laser Spectrometer და HPLC). ისინჯებოდა ყველა ტიპის წყალ-პუნქტი (წყაროები, 

ჭაბურღილები, ჭები, მდინარეები). გაიზომება მთავარი მაკრო და მიკროკომპონენტები და იზოტოპური 

შემადგენლობა. ასევე, წყლის ფიზიკური პარამეტრები (pH, O2, EC, ტემპერატურა). 

აგეგმვა ხორციელდებოდა მობილური ჯგუფების მეშევობით, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ გზებზე 

ავტომანქანის საშუალებით და სინჯავდნენ ყველა ტიპის წყალპუნქტს (წყარო, მდიანარე, ტბა, ჭა და 

ჭაბურღილი)  

შეიქმნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც დაკომპლექტდება გაზომილი პარამეტრებით. ონაცემთა ბაზა შეივსება 

საველე და ძველი დანაკვირვები მასალით და ახალი მონიტორინგის საფუძველზე მიღებული მონაცემებით.  

კვლევის არეში დასინჯული  წყლების იზოტოპიური შემადგენლობა თავისი შემადგენლობით ლაგდება  

გლობალური მეტეორიული წყლის ხაზის პარალელურად იზოტოპიური მონაცემები მიუთითებს მიწისქვეშა 

წყლების რამდენიმე ჯგუფზე. ზოგი მათგანი უფრო ძველი წყლებია. მიწისქვეშა წყლების იზოტოპური 

შემსდგენლობის ევოლუციის მეშვეობით გაიდევნება მათი მოძრაობა  მთიანი კვების არედან, მდინარის 

ხეობის გავლით, განტვირთვის ადგილებისკენ.  

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

”ატმოსფერულ ნალექებში და 

მდინარეებში იზოტოპების 

გლობალური ქსელი”  

 

 

2010 წლიდან მუდმივმომქმედი  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

გიორგი მელიქაძე- პროექტის 

ხელმძღვაბნელი 

საქართველოდან 

მ. თოდაძე- მონაწილე 

ა. ჭანკვეტაძე-მონაწილე 

ს. ვეფხვაძე -მონაწილე 

1 2 3 4 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  kvlevis aqtualoba da miznebi: dedamiwis hidrosferosa da atmosferoSi mimdinare 
hidrologiur-hidrogeologiuri da meteorologiuri procesebis Seswavlisas didi 
mniSvneloba eniWeba wylis cirkulaciis pirobebis da misi droSi cvlilebebis Seswavlas 
saerTod dedamiwasa da calkeul regionebSi, rac xels uwyobs wylis deficitis 
problemebis gadawyvetas. es sakiTxi metad aqtualuria dReisaTvis mimdinare klimaturi 
cvlilebebis fonze.   

am kvlevebSi mecnierebisTvis metad saWiro iaraRs warmoadgens wylis ”niSnuli” 
elementebis-stabiluri izotopebiT kvlevs meTodikis gamoyeneba. is saSualebas iZleva 
moxdes naleqwarmoqmnis, migraciis da gantvirTvis arealebis gansazRvra. aseve, wylis asakis 
daTariReba da ekologiuri monitoringi. 

zemoTqmulidan gamomdinare, atmosferul naleqebsa (GNIP) da mdinareebSi (GNIR) 
izotopebis fonuri Semadgenlobis Seswavlis mizniT, atomuri energiis saerTaSoriso 
saagentom (aess) sakmaod didi xnis win organizeba gaukeTa saerTaSoriso sadgurebis 
globalur qsels. sareJimo sadgurebze yovelTviurad warmoebs sinjebis aReba atmosferuli 
naleqebidan da mdinareebidan. aRebul sinjebSi wylis ZiriTadi stabiluri izotopebis 
Jangbadi-18, wyalbadi-2 (deiteriumi) da wyalbadi-3 radioaqtiuri izotopis (tritiumis) 
gansazRvra xdeba saagentoSi.. miRebuli monacemebi gamoyenebulia fonuri mniSvnelobebis 
dasadgenad, rac “aTvlis” wertils warmoadgens hidrologiur-izotopuri da 
meteorologiur-klimaturi kvlevebisaTvis. Sedegebi xelmisawvdomia yvelasaTvis da 
moTavsebulia maT saitze.  

2010 wlidan saqarTveloc CaerTo am qselSi. ამჟამად, ჩვენს მიერ მიმდინარეობს თბილისის,  

ბაკურიანის, თელავის, ლაგოდეხის და დედოფლის-წყაროს მეტეო-სადგურებზე და ლიკანის, 

თბილისის, შაქრიანის ჰიდროლოგიურ საგუშაგოზე ყოველთვიური დასინჯვები, მათი ანალიზი 

სტაბილური იზოტოპების (18O, 2H da 3H) შემცველობების დადგენის მიზნით ატომური ენერგიის 

საერთაშორისო სააგენტოში.  

გარემოში იზოტოპების მიგრაციის დასაფიქსირბვლად თვეში ერთხელ ხდება  სინჯების აღება 

იზოტოპური კომპოზიციის გასაზომად. “გარემოს ეროვნული სააგენტო” უზრუნველყოფს დაკვირვების 

პუნქტებზე ატმოსფერული ნალექების სინჯების ყოველდღიურად აღებას და მათ შენახვას გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის მიერ მოწოდებული მეთოდიკის შესაბამისად,  ჰაერის ტემპერატურის, ნალექების და 

აორთქლების რაოდენობის ყოველდღიურ გაზომვებს, მეტეოროლოგიური დაკვირვების მონაცემებთან 

“გეოფიზიკის ინსტიტუტის” წარმომადგენელთა შეუფერხებლად დაშვებას.  

გეოფიზიკის ინსტიტუტი უზრუნველყოფს სინჯების აღებისათვის საჭირო ჭურჭლის მიწოდებას და 

სინჯების ტრანსპორტირებას დაკვირვების პუნქტებიდან და მათ ანალიზს საერთაშორისო ატომური 

ენერგიის სააგენტოში. თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით საჭირო მეტეოროლოგიური ინფორმაციის 

შეკრებას და მიწოდებას სააგენტოსთვის. 

მიღებული ინფორმაცია და მასალები ანალიზდება ცენტრის თნამშრომლების მიერ  
 

3.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა  

Project RER1020 

01.01.2017-31.12.2019 

გიორგი მელიქაძე- პროექტის 

ხელმძღვაბნელი 

საქართველოდან 

მ. თოდაძე- მონაწილე 

ა. ჭანკვეტაძე-მონაწილე 

ნ. კაპანაძე -მონაწილე 

შ. გოგიჩაიშვილი 
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„Developing Radiotracer 
Techniques and Nuclear 
Control Systems for the 

Protection and Sustainable 
Management of Natural 

Resources and Ecosystems  
1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს  რეგიონური პროექტი მიმართული იყო რადიოტრასერების 

და ბირთვული კონტროლის სისტემების შემუშავებაზე ბუნებრივი რესურსების და ეკოსისტემების დაცვისა 

და მდგრადი განვითარებისთვის. აღნიშნული მეთოდოლოგია და ტექნიკა  ძირითადად გამოიყენება 

სამრეწველო და გარემოსდაცვითი პროცესების დიაგნოზირებისთვის. ამ მიმართულებით ფართო 

გამოცდილება დაგროვდა მთელ მსოფლიოში.  

პროექტის მთავარი მიზანი იყო რეგიონალური შესაძლებლობების გაძლიერება და კონსოლიდაცია, 

ინდუსტრიული პროცესის დიაგნოსტირებაში, ოპტიმიზაციისა და პრობლემების გადაჭრისათვის, 

რადიოტრასერებისა და რადიოიზოტოპების ტექნიკის გამოყენებით. 

ამ მიზნით განხორციელდა ტრეინინგები, რომლებიც მოწოდებული იყვნენ  ახალი ტექნოლოგიების 

გადაცემაზე და მათი მაქსიმალური გამოყენების მისაღწევად საბოლო მომხმარებლებისთვის, 

პროდუქტიულობის გაზრდა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირება. პრიორიტეტულ ინდუსტრიულ 

სექტორებში, როგორიცაა ნავთობისა და ნავთობქიმიური მრეწველობა, ცემენტის და მინერალების 

გადამამუშავებელი და ნარჩენების  დამუშავების სექტორი და სხვა. 

 

3.3. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

RER7009 Enhancing Coastal 
Management in the Adriatic 
and the Black Sea by Using 

Nuclear Analytical Techniques 

01.01.2017-31.12.2019 

გიორგი მელიქაძე- პროექტის 

ხელმძღვაბნელი 

საქართველოდან 

მ. თოდაძე- მონაწილე 

ა. ჭანკვეტაძე-მონაწილე 

ნ. კაპანაძე -მონაწილე 

შ. გოგიჩაიშვილი 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

შავი ზღვა და ადრიატიკის ზღვა არის ნახევრად ჩაკეტილი ზღვები, რომლებიც იდეალურ, 

შესადარებელ სისტემებს წარმოადგენენ ურბანიზაციასთან და კლიმატურ ცვლილებებთან 

დაკავშირებული ნალექების დაბინძურების და ნალექების იზოტოპური ხელმოწერების 

ტენდენციების შესაფასებლად. ზღვების იონური ქიმიური შემადგენლობა წლიდან წლამდე 

იცვლება სხვადასხვა დამაბიძურებლებისგან (დიდი სადრენაჟე აუზების, საქალაქო და ურბანული 
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ნარჩენების წყლების შემოდინება, დიფუზიური სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენი და პირდაპირი 

ჩამონადენი მრავალი სანაპირო ზოლიდან და საწარმოო ზონებიდან) რომლებიც ახდენენ 

რადიონუკლიდებითა და არარადიონუკლიდებით დაბინძურებას. ნალექები იწვევენ ზღვის 

ტემპერატურის ცვალებადობასა და პირველადი ბიოწარმოების ისტორიულ ჩანაწერს, რაც 

საშუალებას იძლევა შეფასდეს ანთროპოგენური მოქმედებები და  ტენდენციები.  პროექტის 

მიზნები იყო: 1) ადრიატიკის და შავი ზღვის რეგიონის ანალიტიკური ლაბორატორიების და 

ექსპერტთა მძლავრი, თანამშრომლობითი ქსელის შექმნა, ცოდნის გაზიარება, მეთოდოლოგიების 

ჰარმონიზაცია, მიმდინარე საქმიანობის  შესახებ; ამ მიზნით ჩატარდა ტრეინინგები მონაწილე  

ინსტიტუტების ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. კერძოდ, 

ბირთვული ტექნიკის სპექტრის გამოყენებისთვის, რომელიც საჭიროა რადიონუკლიდების 

ვერტიკალური (სტრატიგრაფიული) და და დამაბინძურებლების ჰორიზონტალური გავრცელების 

დასადგენად; ეს ხელს შეუწყობს  შესწავლილი იქნას  სანაპირო  პროცესებზე კლიმატის 

ცვლილებებისა და  დაბინძურების პროცესებს შორის კავშირის დადგენას. ეს საჭიროა  

სამომავლოდ ნახშირბადის შემცირებისთვის პოტენციალური გზების შესარჩევად.  

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 
 

Nino Kvavadze 
Zurab Kereselidze 

Possibility of 
Resonant 

Amplification of 
VLF 

Electromagnetic 
Radiation 

Associated with 
Seismic Activity 

Near 
Tskaltsminda-

Ureki Area 

ISSN - 0132 - 1447 
 

BULLETIN OF THE 
GEORGIAN 
NATIONAL 

ACADEMY OF 
SCIENCES, vol. 13, 

no. 4, 2019 

Tbilis, Georgia 6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში მოცემულია ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ტაბახმელას იონოსფეროს ობსერვატორიაში (N41,655, E44,754) რეგისტრირებული მდს 



158 

 

(მეტად დაბალი სიხშირის, 3-30 კჰც) ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სპექტრული 

მახასიათებლების რეტროსპექტული ანალიზი. კვლევის მიზანი იყო, 12.2012-01.2013 წწ., შავ 

ზღვაში საქართველოს სანაპირო ზოლში (ნომინალური ცენტრი N42,40, E41,00) მომხდარი 

საშუალო მაგნიტუდების (M = 4,1 - 5,5) მიწისძვრების სერიის პროცესში გამოვლენილი მდს 

გამოსხივების 18,3 კჰც არხში ინტენსივობის მკვეთრი ზრდის (ამპლიტუდის ნახტომი ≈ 𝟐𝟎dB) 

შესაძლო ფიზიკური მექანიზმის განსაზღვრა. ჰიპოთეზის თანახმად, ინდუქციური 

ზეგავლენის აგენტის ფუნქციას ასრულებს ფოკალურ არეში გენერირებული ტელულური 

დენები. თეორიული ინტერპრეტაცია ეყრდნობა ვარაუდს, რომ თვით გეომაგნიტური 

ანომალიის არე შესაძლებელია წარმოადგენდეს მდს ელექტრომაგნიტური ტალღების 

გამომსხივებელს. ასეთი დაშვების საფუძველია ელექტრომაგნიტური ინდუქციური კავშირის 

ჰიპოთეზა ზღვაში მდებარე მიწისძვრების ფოკალურ არესა და გეომაგნიტურ ანომალიას 

შორის. კერძოდ, გამოყენებული იყო ლითოსფეროატმოსფერო-იონოსფეროს ლოკალური 

სეგმენტის საკუთარი ელექტრომაგნიტური რხევების მოდელი, რომლის თანახმად რხევების 

სიხშირის განმსაზღვრელ გამოსახულებაში შემავალი ხაზოვანი ზომა თანხვდება 

გეომაგნიტური ანომალიის გრძივ მასშტაბს. ამრიგად, იკვეთება ამოცანა, დაკავშირებული 

წყალწმინდა-ურეკის გეომაგნიტური ანომალიის რეზონანსული თვისებების შემდგომ 

კვლევასთან. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 
2 
  

Tamar 
Jimsheladze, 
George Melikadze, 
Genadi Kobzev, 
Marina  Devidze, 
Robert Gogua, 
Tamaz 
Matiashvili,  
Nino  Goguadze, 
Elene Chikviladze, 
Al.Tchankvetadze, 
Nino Kapanadze, 
Ketevan 
Qurtsikidze 

Reaction of the 
Geomagnetic 

Network on the 
Earthquakes 
Preparation 

Process in Georgia 
ISSN: 1512-1127 

JOURNAL OF THE 
GEORGIAN 

GEOPHYSICAL 
SOCIETY, Physics of 

Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean 
and Space Plasma, 

v.22(1), 2019 
 

Tbilisi, Georgia 7 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

გეოდინამიკური პროცესების არაცალსახობის თვალსაზრისით საქართველო მიეკუთვნება 

ერთ - ერთ განსაკუთრებულად რთულ რეგიონს. მაკრო სტრუქტურული ფაქტორი აქ არის 

არაბეთისა და ევრაზიის ტექტონიკური ფილების კონტაქტი, რასაც ემატება ლოკალურ 

გეოლოგიური სტრუქტურული მრავალფეროვნება, თუმცა ყველა ეს ადგილი გამოირჩევა 
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მაღალი სეისმურობით. სტატიაში წარმოდგენილია სეისმური პროცესების მომდინარეობის 

ისეთ ინდიკატორებზე დაკვირვება როგორიცაა: გეომაგნიტური ველი და მეტად დაბალი 

სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება (მდს)  

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 ნ. კაპანაძე,  გ. 

მელიქაძე, ი. 

ფორიზს,  ს. 

ვეფხვაძე,  მ. 

თოდაძე,  

ე. ჩიკვილაძე  ლ. 

ღლონტი  
 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისის 

გეოთერმული 

საბადოს 

ჰიდროქიმიური 

კვლევა და 

რეზერვუარის 

ტემპერატურის 

შეფასება 

სილიციუმ-

ენთალპიის 

შერევის 

მეთოდით 

 
Chemical Survey and 

Reservoir 
Temperature 

Estimations of 
Tbilisi Geothermal 

Deposit by 
Application of Silica-

Enthalpy Mixing 
Method 

ISSN: 1512-

1127 
 

Journal of the 

Georgian 

Geophysical 

Society,  Physics 

of Solid Earth, 

Atmosphere, 

Ocean and 

Space Plasma, 

v. 22(2), 2019, 

pp. 10 - 15 
 

Tbilisi, Georgia 6 

აღნიშნული კვლევა გეოთერმული რეზერვუარის  გეოქიმიური ტექნიკის გამოყენებით 

შეფასების პირველი მცდელობაა საქართველოში. საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება 

მციერე კავკასიონის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის სართიჭალის სუბ-ზონას. 

სინჯები ქიმიური ანალიზისთვის აღებული იქნა თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე 

ცამეტი თერმული ჭაბურღილიდან. ასევე, მდინარე ლეღვთახევიდან, როგორც „ცივი“ 

წყლის „ კომპონენტი“ თერმული რეზერვუარის ტემპერატურის შესაფასებლად. სინჯების 

უმეტესობის ქიმიური შემადგენლობა  Na-K-HCO3 ტიპისაა, მხოლოდ რამდენიმე  Na-K-Cl-
SO4  Ca-Mg-SO4-Cl ტიპისაა. წყლის ტიპი დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით 

იცვლება ბიკარბონატულიდან სულფატურ-ქლორიან ტიპამდე. სილიციუმ-ენთალპიის 

შერევის მეთოდით განისაზღვრული რეზერვუარის ტემპერატურები სამი სუბ-

ზონისათვის შეადგენს:  130 ºC, 163 ºC, 212 ºC.  აღნიშნული და წარსულში ჩატარებული 

კვლევები ადასტურებს მათ გაგრძელებას სხვადასხვა მეთოდოლოგიის მიხედვით 
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ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 გ. მელიქაძე, მ. 

თოდაძე, ა. 

ჭანკვეტაძე, ა. 

გვენცაძე,  

რ. ჭითანავა, მ. 

გაფრინდაშვილი 1 
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i  
 

სტაბილური 

იზოტოპების 

მონიტორინგული 

ქსელის 

ორგანიზება 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 
 

Organization 
Stable Isotope 

Monitoring Network 
on the Territory of 

Georgia 

ISSN: 1512-
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of Solid Earth, 

Atmosphere, 

Ocean and 

Space Plasma, 

v. 22(2), 2019, 

pp. 16 - 20 
 

Tbilisi, Georgia 5 

მიწისქვეშა წყლების რესურსების შესწავლისა და მათი მოწყვლადობის შეფასებისთვის 

დაინერგა ეკოლოგიური ტრასერების მეთოდოლოგია. სტაბილური იზოტოპების დროით-

სივრცული ცვლილებების შესწავლის მიზნით დაიწყო სამონიტორინგო ქსელის ორგანიზება 

საქართველოს ტერიტორიაზე.   
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 ISSN: 1512-

1127 
 

კარსტული წყლების წარმოშობის და გავრცელების დადგენის მიზნით დაწყებული იქნა 
დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიის აგეგმვა სტაბილური იზოტოპების მეთოდოლოგგის 
გამოყენებით. შესწავლილი იქნა სტაბილური იზოტოპების გავრცელება ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა წყლების წარმოშობა, მათი კვებისა და განტვირთვის არეალები.    

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

  

Tamar 
Jimshelade 

Günter 
Buntebarth  

George 
Melikadze  

The history of the surface temperature at 
Ajameti/Georgia as extracted from long-

term temperature records in the 
subsurface 

 
ISSN: 2595-4180 DOI: 

https://doi.org/10.31214/ijthfa.v2i1.31 

International 

Journal of 

Terrestrial 

Heat Flow and 

Applied 

Geothermics 

VOL. 2, NO. 1 

(2019);  

Germany 5 

დედამიწის სიღრმიდან წამოსული სითბური ნაკადი ხასიათდება თერმალური გრადიენტითა და 

სითბოგამტარობით. სითბური ნაკადი შესაძლოა შეიცვალოს როგორც დედამიწის სიღრმეში, ასევე 

მის ზედაპირზე მიმდინარე ისეთი პროცესებით, როგორიცაა სეზონური ზედაპირული 

ტემპერატურული ვარიაციები, კლიმატური ცვლილებები და ჰიდროთერმალური ფაქტორები. ეს 

ფაქტორები იწვევს ტემპერატურის გარდამავალ კომპონენტს, რომელიც განისაზღვრა ხანგრძლივი 

პერიოდის, მაღალი რეზოლუციის მილიკელვინების სიზუსტის ჩანაწერებით. მონაცემთა ჩაწერა 

ხდებოდა აჯამეთის ჭაბურღლიში, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისთან 

ახლოს. ტემპერატურული მონაცემების ჩაწერა მოხდა ჭაბურღილში დამონტაჟებული 

მიკროტემპერატურის საზომი სენსორებით 100, 175 და 250 მ სიღრმეებზე.  ჩანაწერის სიხშირე 

შეადგენდა საათში სამ მონაცემს, სულ 72 მონაცემი დღეში. 15 თვიანი ჩანაწერების  შედეგებში 

გამოვლინდა,  ტემპერატურის წრფივი ზრდა 0,0036 კელვინით წელიწადში, 100 მეტრ სიღრმეზე. 

ტემპერატურულ მონაცემებში დაფიქსირდა ძლიერი ნალექებით გამოწვეული ძლიერი ვარიაციების 

რამოდენიმე  შემთხვევა. აღნიშნული შემთხვევების ანალიზმა საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა 

ჭაბურღილში წყლის ტემპერატურული გამტარიანობა. ტემპერატურის ტრენდმა 100 მეტრ სიღრმეზე 

გვიჩვენა ზედაპირული ტემპერატურის ზრდა 0,015 კელვინით წელიწადში, რომელიც დაწყებული 

იქნა 80-90 წლის წინ. ეს პერიოდი ემთხვევა საკვლევ ტერიტორიაზე მოსახლეობის გაჩენის პერიოდს, 

რასაც მოყვა ტყის გაჩეხვა და ნიადაგის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისათვის დამუშავება.  

კვლევის მიზანს შეადგენდა გაგვეკეთებინა გრძელპერიოდიანი, მილიკელვინზე დაბალი 
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რეზოლუციის ტემპერატურული ჩანაწერები, რათა გაგვესაზღვრა ჯამური სიგნალის ზეგავლენა. ამ 

მიზნით ჩატარებული იქნა საველე გაზომვები აჯამეთის ჭაბურღილში 2017-2018 წლის განმავლობაში. 

გაზომვები წარმოებდა მიკრო ტემპერატურული ხელსაწყოს LogBox micro T-ს საშუალებით 

(www.geotec-instruments.com). ხელსაწო ჭაბურღილზე არის დაცული სპეციალური რამოდენიმე 

კვადრატის ფართისა და 2 მეტრი სიმაღლის სათავსოთი. გამოთვლებისას გათვალისწინებულია 

ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა ზედაპირული ტემპერატურა და ნალექები. ნალექების მონაცემები 

განისაზღვრა ქუთაისის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით.   

პერიოდული ტემპერატურული ვარიაციები დედამიწის ზედაპირიდან სიღრმეში აღწევს 

ამპლიტუდისა და ფაზური წანაცვლებების ექსპონენციალური კლებით. კლიმატის ცვლილების 

გათვალისწინებით ტემპერატურა მუდმივად იზრდება ან და მცირდება  დედამიწის ზედაპირზე. ამ 

სასაზღვრო პირობების გამოყენებით, სითბოგამტარობის განტოლების ამონახსენი გვაძლევს შემდეგი 

სახის დარღვევას: 

 

𝑇(𝑧, 𝑡) = ±𝑇0
𝑧²

𝑘𝑎
[(

𝑎𝑡

𝑧²
+

1

2
) 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑧

2√(𝑎𝑡)
) −

1

√(𝜋)
√(

𝑎𝑡

𝑧²
) 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑧²

4𝑎𝑡
)]                (1.1.1) 

მისი დროითი წარმოებულია: 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑡
)
𝑧=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

= ±𝑇0
1

𝑘
𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑧

2√(𝑎𝑡)
)                                                  (1.1.2) 

სადაც T0 არის ტემპერატურის ცვლილება k დროის განმავლობაში, a - სითბოგამტარობის 

კოეფიციენტი, z - არის სიღრმე, ხოლო t - გასული დროის ხანგრძლივობა. 

1.1.1 განტოლების მიხედვით, დარღვევა გამოყოფილი უნდა იქნას მოცემულ სიღრმეზე გაზომილი 

ტემპერატურული მნიშვნელობებიდან. ამ შემთხვევაში, უნდა განისაზღვროს მუდმივი სითბური 

ნაკადი, რომელიც  ამოდის უფრო ღრმა ფენებიდან ზედაპირისკენ. ეს საკითხი შეიძლება გადაიჭრას, 

თუ გამოვიყენებთ მის დროით წარმოებულს (განტ.1.1.2), ამასთან საჭიროა ხანგრძლივ პერიოდიანი 

ტემპერატურული გაზომვები მუდმივ სიღრმეებზე. ტემპერატურის საშუალო დღიური 

მნიშვნელობების გრაფიკებია მოყვანილი სურ. 1.1.1 და სურ. 1.1.2-ზე.  

 

 

 

 

სურ. 1.1.1 ტემპერატურული ჩანაწერები აჯამეთში/საქართველო 100 მ სიღრმეზე 2017 წლის ივლისიდან 2018 წლის 

http://www.geotec-instruments.com/
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სექტემბრის ბოლომდე 

 

სურ. 1.1.2. ტემპერატუული ჩანაწერები(აჯამეთი/საქართველო), 175 და 250 მ სიღრმეებზე და 

 ნალექები (ქუთაისი/საქართველო) 2017 წლის ივლისიდან 2018 წლის სექტემბრის ბოლომდე 

ტემპერატურული ვარიაციები გვიჩვენებს, რომ რამოდენიმე ძლიერი ზეგავლენის შემთხვევა 

დაფიქსირდა მონაცემთა რეგისატრაციის პერიოდში, რაც დაკავშირებული იყო ძლიერ ნალექებთან. 

სურ. 1.1.2.  გრაფიკიდან ასევე ჩანს, რომ საჭიროა ასევე დიდი დრო რათა მოხდეს ტემპერატურის 

ხელახალი სტაბილიზირება. ნალექების მნიშვნელობა, რომელიც აღებულია ქუთაისის 

მეტეოროლოგიური სადგურიდან, განსხვავებული იყო ჭაბურღილის ლოკაციისთვის. ეს ფაქტი არ 

გვაძლევს ამ ზეგავლენის რაოდენობრივად შეფასების შესაძლებლობას.  თუმცა,  სურ. 1.1.2 გვიჩვენებს 

რეგისტრირებულ ტემპერატურასა და ნალექებს შორის თანხვედრას. ძალზედ ძლიერი ნალექების 

შემთხვევაში, წვიმა შესაძლოა ჩავიდეს ზედაპირიდან ჭაბურღილში. ტემპერატურის აღდგენა 

შეიძლება გაანალიზდეს, თუ გამოვიყენებთ სითბოგამტარობის ზუსტ კოეფიციენტს.  

სითბოგამტარობის განტოლების ამოხსნა ცილინდრული სხეულის გაცივებისათვის მოცემულია 

შრომებში (Tautz, 1971). ძალზედ მიახლოებული ამონახსენი შერჩეულია κt/r² -ის დიდი 

მნიშვნელობებისათვის ცილინდრული სხეულის ზედაპირთან( 

განტ. 1.1.3) და  მის ცენტრში (განტ. 1.1.4). 

𝑇(𝑟, 𝑡) = 𝑇(𝑟, 0) ∗ ∑ (−1)(𝑛−1)∞
1

(2𝑛−1)!

(𝑛−1)!𝑛!
(
1

𝑛!
) (

𝑟²

4𝜅𝑡
)
𝑛

  

  (1.1.3) 

 

𝑇(0, 𝑡) = 𝑇(0,0) ∗ ∑ (
1

𝑛!
)∞

1 (
𝑟²

4𝜅𝑡
)
𝑛

     (1.1.4) 

r- რადიუსი, t -  სტაბილიზაციის აღდგენის შემდგომი დრო. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ნალექები განსაზღვრული იქნა ქუთაისის მეტეოროლოგიური 

სადგურისათვის, რომელიც არის დაშორებული აჯამეთიდან 20კმ-ის რადიუსით. ეს მანძილი არის 

სწორედ მიზეზი იმისა, რომ შეუძლებელია შეფასდეს რაოდენობრივი კავშირი ჭაბურღილის 

ტემპერატურასა და ნალექებს შორის, თუმცა სურ. 1.1.2 გვიჩვენებს რომ არსებობს ხარისხობრივი 

კავშირი. მისი დაბალი ტემპერატურისა და მაღალი ჰიდროსატიკური წნევის გამო წყალი მოძრაობს 

ქვევით მიმართულებით ჭაბურღილში და სხვადასხვა სიღრმეებზე გვიჩვენებს ერთნაირ 

ამპლიტუდებს. ტემპერატურის ცვლილების დეტალები ნაჩვენებია სურ. 1.1.3-ზე.  
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სურ.1.1.3. ტემპერატურის ჩანაწერები სხვადასხვასიღრმეებზე 9 დეკემბრის შემდგომი  

პერიოდისათვის, მოდელირებული ტემპერატურული მრუდით(წყვეტილი ხაზი) 

შესაძლოა, რომ უმეტესობა  ჩაჟონილი, ზედაპირული წყლებისა ჩადის 100 მეტრზე მეტ სიღრმეზე. ამ 

სიღრმეზე მრუდი გვიჩვენებს ცივი წყლის მცირე და მოკლე პერიოდიან შეღწევას წვიმიდან ერთი 

დღის განმავლობაში, როცა ეს შედინება მთავრდება, ტერპერატურა იწყებს აღდგენას და გრძელდება 

დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში.  დაკვირვებული ტემპერატურული ვარიაცია დროში (სურ. 

1.1.3) გაანალიზდა 1.1.3 და 1.1.4 განტოლებების გამოყენებით, ვინაიდან უცნობია სენსორების 

პოზიცია. თუ ჩავთვლით, რომ სენსორები განლაგებულია ჭაბურღილის კედელთან ახლოს, მაშინ 

განტ. 1.1.3 გვაძლევს კარგ შესაბამისობას (r=7 სმ), რაც ნაჩვენებია ცხრილი1.1.1-ში. 

ცხრილი1. 1.1 

Depth (m) T(r,0) Equilibrated Temperature (°C) Temperature diffusivity 

(106 m²/s) 

100 -3,8 17,22 0,26 

175 -4,0 20,44 0,23 

250 -9,0 23,81 0,50 

 

 თუ  გვაქვს სენსორების ცენტრალური პოზიციით მდებარეობის მოდელი, ასეთ  შემთხვევაში  განტ. 

1.1.4-ის შესაბამისად მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრილი 1. 1.2-ში. 

                                                 ცხრილი 1.1.2 

Depth (m) T(0,0) Equilibrated 

Temperature (°C) 

Temperature diffusivity 
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(106 m²/s) 

100 -2,0 17,23 0,13 

175 -2,3 20,44 0,125 

250 -2,45 23,80 0,15 

 

 კედლის მოდელი გვაძლევს ზუსტ ტემპერატურულ გამტარობას, რომელიც არის შერეული წყალსა 

და ქანებს შორის გვაძლევს წყლის გამტარობის მოდელს რომლისთვისაც κ1= 0,13*10-6 m²/s.ნალექების 

ზეგავლენის უგულებელყოფის შემთხვევაში შესაძლებელ;ია შეფასდე გრძელვადიანი 

ტემპერატურული ტრენდი z=100 მ სიღრმეზე.სურ. 1.1.4 გვიჩვენებს ΔT/Δt= 0,0036 K/year-ის საშუალო 

წრფივ მატებას. უფრო მეტ სიღრმეებზე ტემპერატურულ მნიშვნელობას ემატება სხვა დამატებითი 

მოქმედი ფაქტორები, რაც განაპირობებს წნევის გრადიენტს და აძლიერებს წყლის ნაკადს. z=250 მ 

სიღრმეზე ტემპერატურული ტრენდის შეფასებამ  შესაძლოა მიგვიყვანოს შედეგამდე ΔT/Δt= 0,009 

K/year (სურ. 1.1. 4). 

 

 

 

 

 

 

სურ. 1.1.4   z= 100და 250 მ სიღრმეზე ტემპერატურული ვარიაციები ტემპერატურული 

ტრენდით (ხაზი პუნქტირებით) 0,009 და 0,0021 კელვინი წელიწადში. 

ტემპერატურული ზრდის გასაანალიზებლად გამოყენებულია განტ. 1.1.2.  ზედაპირზე 

ტემპერატურის განუწყვეტელი ცვლილება 2 კელვინით 100 წლის განმავლობაში  და 

ტემპერატურული გამტარიანობის მნიშვნელობა κ= 0,8*10-6 m²/s და 1,0*10-6 m²/s შორის, 

გამოიყენებულია  რათა გათვლილიყო ტემპერატურა იმ დროისათვის, როცა დაიწყო ტემპერატურის 

ზრდა. აღნიშნული ტემპერატურული მომენტი ემთხვევა წარსულში 90-110 წლის წინ დაწყებული 

ტემპერატურის ზრდის  შემდგომ პერიოდს,  დედამიწის ზედაპირის ტემპერატურულ გამტარობაზე 

დამოკიდებულებით. განტ. 1.1.2-ის გამოყენებით, z=250 მ სიღრმეზე იგივე პარამეტრებით ფასდება 

მოსალოდნენი ტემპერატურული ცვცლილაბა ΔT/Δt= 0,0021 K/year. სურ. 1.1.4 გვიჩვენებს, რომ ეს 

ცვლილება კარგად არ შეესაბამება მონაცემებს. ΔT/Δt= 0,009 K/year ცვლილების ეს მნიშვნელობა უფრო 

საიმედო იქნებოდა, თუმცა ასეთი სწრაფი ცვლილება არ შეესაბამება მონაცემებს z=100 მ სიღრმეზე.  

იმისათვის, რომ შევაფასოთ გრძელ პერიოდიანი ტრენდი z=250 მ სიღრმეზე, უნდა გვქონდეს უფრო 

გრძელ პერიოდიანი ისეთი ჩანაწერები, რომლებიც შეიცავენ დამატებით მოქმედ ფაქტორების 

გავლენას.  
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მაღალი რეზოლუციის ტემპერატურულმა ჩანაწერებმა გვიჩვენეს, რომ გაზომილი ტემპერატურა 

შეიძლება შიცავდეს სხვა და სხვა მოქმედი ფაქტორების გავლენას, და საჭიროა ამ ფაქტორების 

გამოყოფა. წარმოდგენილ მონაცემთა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ადგილი აქვს დარღვევას, რაც 

გამოწვეულია ძლიერი წვიმითა და ასევე ტექტონიკური აქტიურობით. 

ძლიერი წვიმა იწვევს ზეგავლენას, რომელიც შეიძლება გამოყოფილი იქნას მარტივად  და შეიძლება 

გაანალიზდეს, რათა განისაზღვროს თერმული თვისებები ტემპერატურული სენსორის ახლოს. 

შეფასებული ტემპერატურული გამტარობა ადასტურებს ვარაუდს, რომ სენსორი 1 (z=100 მ) და 

სენსორი 2 (z=175 მ) განლაგებულია ჭაბურღილის ცენტრთან ახლოს, ვინაიდან  ტემპერატურული 

გამტარობა განისაზღვრა ამ წყლით (κ= 0,14*10-6 m²/s).  როცა განიხილება ჭაბურღილის კედლის 

მოდელი, გარშემო ქანების წვლილი ტემპერატურული გამტარიანობის შეფასებაში შეადგენს 25%-ს.  

სენსორი 3-ს როგორც ჩანს აქვს კავშირი ჭაბურღილის კედელთან. განსაზღვრული ტემპერატურული 

გამტარიანობის მნიშვნელობა κ= 0,5*10-6 m²/s უტოლდება  ქანების თვისებების (κ= 0,9*10-6 m²/s) 

გეომეტრიული მნიშვნელობის 70 %-ს და წყლის 30 %-ს.  წყლის დაბალი ტემპერატურა 

გამტარიანობის მნიშვნელობით  განისაზღვრა წონასწორობის აღდგენის პროცესი ჭაბურღილში. 

შესაძლოა გარემო ფაქტორების ექვსჯერ უფრო მაღალ მნიშვნელობას აქვს მცირე ეფექტი 

ზემოქმედების მომენტიდან გამოკვლეული 4 დღის განმავლობაში.  როცა ტემპერატურული  სხვაობა 

ჩამავალ მეტეორულ წყალსა და მიმდებარე ქანებს შორის შეადგენს 2 K-ს (სურ. 1.1.3), მაშინ არანაირი 

კონვექცია არ ხორციელდება ჭაბურღილში.  

ტემპერატურული ტრენდი შესაძლოა რომ კარგად შეფასდეს 100მ სიღრმეზე. Z=175 და z= 250 მეტრ 

სიღრმეზე მოკლე და გრძელპერიოდიანი ვარიაციები ქმნიან ძირითად ტრენდს, რომელიც 

არაერთგვაროვანია. მონაცემთა უფრო გრძელი რიგი მოგვცემს საშუალებას, რომ განვსაზღვროთ 

უფრო ზუსტი ტრენდი. ჩანაწერი z= 250 მ სიღრმეზე გვაძლევს წრფივ ტრენდს სიდიდით ΔT/Δt= 0,009 

K/year (სურ. 1.1.4). ეს ცვლილება ემთხვევა ზედაპირზე ტემპერატურის ცვლილებებს, რომელიც 

დათვლილია z= 100 მ სიღრმისთვის დათვლილი ტრენდით.  
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კახეთის რეგიონში ორგანიზზებული იყო სტაბილური იზოტოპების (18O და 2H)  დროითი 

მონიტორინგი. მონაცემები გროვდებოდა 400 – დან 1,100 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე სამი 

მეტეოროლოგიური სადგურიდან, ორი არაღრმა და ერთი ღრმა ჰიდროგეოლოგიური 

ჭაბურღილიდან. ასვე, ორი ზედაპირული წყლის სამონიტორინგო სადგურიდან (მდინარე 

ალაზანი და ფატმასურის კარსტული ღელე). ატმოსფერულ ნალექებში 18O მნიშვნელობები 

აფიქსირებს წლიურ ცვალებადობას 22 + და +1 ‰ შორის და მათ გავრცელებაში  სიმაღლის 

ეფექტს. აშკარა კორელაცია არსებობს იზოტოპების ატმოსფერულ ნალექებში, მიწისქვეშა  და 

ზედაპირულ წყლებს შორის, რასაც აქვს სეზონური ხასიათი.   მონაცემებით დასტურდება,  

რომ კავკასიონის მთებში კარსტულ ნალექებში კვების არეალში მოსული ნალექები  

გადაადგილდება სამხრეთ-აღმოსავლეთი მიმართულებით ალაზნის ხეობისკენ.   

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ჯიმშელაძე თამარი 

მელიქაძე გიორგი 

კობზევი გენადი 

მათიაშვილი თამაზი 

PROBABLE INFLUENCE OF 
THE EARTH’S 

ELECTROMAGNETIC 
IMPEDANCE ON PC3- PC5 
PULSATION SPECTRUM 

DURING AN EARTHQUAKE 
PREPARATION PROCESS 

თბილისი, საქართველო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

2 

 

 

კერესელიძე ზურა 

ჯიმშელაძე თამარი 

მელიქაძე გიორგი 

კობზევი გენადი 

EVALUATION OF 
ELECTROMAGNETIC 

RADIATION POWER IN 
CONNECTIONWITH SEISMIC 

ACTIVITY IN THE 
TSKALTSMINDA-UREKI 

GEOMAGNETIC ANOMALY 
AREA 

თბილისი, საქართველო 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№1 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

  

Tamar Jimsheladze 

George Melikadze 

Zurab Kereselidze 

Kobzev Genadi 

Assessment of geodynamical 

processes evolution in Georgia 
 

   EGU conference, Vienna 

Austria, 05.2019 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

   №2 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

2 

  

George Melikadze 

 

"This using stable isotope 

application for assessment karstic 

water origin and source of 

Georgia"  

Isotope Hydrology Symposium 

Vienna, Austria, 05.2019 

 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)  

 

 

                     კოსმოფიზიკური ობსერვატორია 
 

თეიმურაზ ბაქრაძე - კოსმოფიზიკური ობსერვატორიის ხელმძღვანელი 

ნუგზარ ღლონტი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

ირაკლი ტუსკია - მთვარი სპეციალისტი 

ზეინაბ ყვავაძე - სპეციალისტი 

ტერეზა ერქომაიშვილი - სპეციალისტი 

პაატა ბარბაქაძე - სპეციალისტი 

ზურაბ დემურიშვილი - სპეციალისტი 

ლამარა ოსეფაიშვილი - ლაბორანტი 

ეთერი ალანია - ლაბორანტი 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 
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მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

მითითებით) 

1 

ასტროფიზიკა. მიმდინარეობს 

კოსმოსური სხივების  

მეორადი, ნეიტრონული 

კომპონენტის ინტენსივობისა 

და ატმოსფერული წნევის, 

უწყვეტი  რეგისტრაცია 

წუთიანი და საათიანი 

დაგროვების ინტერვალით. 

 

პროექტი დაიწყო 1972 წელს და 

მიმდინარეობს დღემდე 

თეიმურაზ ბაქრაძის 

ხელმძღვანელობით, ნუგზარი 

ღლონტი, ირაკლი ტუსკია, 

ზურაბ დემურიშვილი და პაატა 

ბარბაქაძე ახორციელებენ 

სუპერნეიტრონული მონიტორის 

18NM–64-ის გარე ინტერფეისის 

სტაბილურ და უწყვეტ მუშაობას. 

ზეინაბ ყვავაძე, ტერეზა 

ერქომაიშვილი,  ლამარა 

ოსეფაიშვილი და ეთერი ალანია 

ახორციელებენ კოსმოსური 

სხივების ნეიტრონული 

კომპონენტის მონაცემების 

პირველად დამუშავებას, 

შესწორებას ატმოსფერულ 

წნევაზე, სისტემატიზირებას და 

მომზადებას საერთაშორისო 

მონაცემთა ცენტრში 

განსათავსებლად.   

 

დასრულდა 2019 წლის მონაცემების (ნეოტრონული კომპონენტისა და ატმოსფერული წნევის) 

რეგისტრაცია, დამუშავება და სისტემატიზირება. დადგინდა კოეფიციენტი კოსმოსური სხივების 

ნეიტრონულ კომპონენტსა და ატმოსფერულ წნევას შორის. საბოლოო მონაცემები განთავსდა მონაცემთა 

საერთაშორისო ცენტრში. 

 
 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

ასტროფიზიკა. კოსმოსური 

სხივების  მეორადი, 

ნეიტრონული კომპონენტის 

ინტენსივობისა და 

ატმოსფერული წნევის, 

უწყვეტი  რეგისტრაცია 

2018წ. -2019წ. 

თეიმურაზ ბაქრაძის 

ხელმძღვანელობით, ნუგზარი 

ღლონტი, ირაკლი ტუსკია, 

ზურაბ დემურიშვილი და პაატა 

ბარბაქაძე ახორციელებენ 

სუპერნეიტრონული მონიტორის 
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წუთიანი და საათიანი 

დაგროვების ინტერვალით 

2019 წელს. 

 

18NM–64-ის გარე ინტერფეისის 

სტაბილურ და უწყვეტ მუშაობას. 

ზეინაბ ყვავაძე, ტერეზა 

ერქომაიშვილი,  ლამარა 

ოსეფაიშვილი და ეთერი ალანია 

ახორციელებენ კოსმოსური 

სხივების ნეიტრონული 

კომპონენტის მონაცემების 

პირველად დამუშავებას, 

შესწორებას ატმოსფერულ 

წნევაზე, სისტემატიზირებას და 

მომზადებას საერთაშორისო 

მონაცემთა ცენტრში 

განსათავსებლად.   

დასრულდა 2019 წლის მონაცემების (ნეოტრონული კომპონენტისა და ატმოსფერული წნევის) 

რეგისტრაცია, დამუშავება და სისტემატიზირება. დადგინდა კოეფიციენტი კოსმოსური სხივების 

ნეიტრონულ კომპონენტსა და ატმოსფერულ წნევას შორის. საბოლოო მონაცემები განთავსდა მონაცემთა 

საერთაშორისო ცენტრში, სხვადასხვა პერიოდის ვარიაციების გამოვლენისა და შესწავლის მიზნით. 

 

შესრულდა სუპერ ნეიტრონული მონიტორის გარე ინტერფეისის მოდერნიზება, მათ შორის  პრეცეზიული 

მაღალი ძაბვის ბლოკების გამოყენებით. ამავე დროს დასრულდა ნეიტრონული მონიტორის ინტენსივობისა 

და ატმოსფერული წნევის მონაცემთა ბაზაზე  წვდომის პროგრამული უზრუნველყოფა.   
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN - ის  მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  Teimuraz S. 

Bakradze      

Irakli I. tuskia  

Nugzar Ya. 

Glhonti       

Tereza G. 

Erkomaishvili  

Eteri M. Alania  

Zeinab A. 

Kvavadze       

Study of the 

Forbush Effect at 

the Cosmophysuc 

al Observatiry of 

Mikheil Nodia 

Institute of 

Geofisics 

According to the 

Data of the Cosmic 

Ray Neuton 

JURNAL OF THE 

GEORGIAN 

GEOPHISICAL 

SOCIETY Physics of 
Solid Earth, 
Atmosphere, Ocean 
and Space Plasma, v. 
22(1), 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

8 გვერდი 

35-45 
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Paata A. 

Barbakadze 

 

Component 

. ISSN: 1512-1127 

კოსმოსური სხივების მოდულაციის პროცესი წარმოადგენს რთულ მოვლენას, რომელიც 

მოიცავს სხვადასხვა ფიზიკურ მოვლენებს მზე-დედამიწის არეში. გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის კოსმოფიზიკურ ობსერვატორიაში უკვე რამოდენიმე ათეული წელია 

მიომდინარეობს კოსმოსური სხივების ნეიტრონული კომპონენტის უწყვეტი რეგისტრაცია. 

სტატიაში მოცემულია ჩვენს ობსერვატორიაში დაკვირვებული 2014-2018 წლების 

მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველძე გამოვლენილი ფირბუშ დაცემის 

ეფექტის 5 შემთხვევა. აღნიშნული პერიოდის მონაცემები შდარებულია მოსკოვისა და 

ირკუცკის სადგურების მონაცემებს, სადაც ასევე დაიკვირვებოდა ფორბუშ ეფექტის 

არსებობა. ჩვენი აზრით ყველაფერი ეს მიგვანიშნებს იმას, რომ აღნიშნულ პერიოდებში 

მართლაც ჰქონდა ადგილი მზეზე გარკვეული სიდიდს აალებებს, რომლებიც საჭიროებენ 

ყოველი ცალკეული პერიოდებისათვის სამეცნიერო კვლევების შემდგომ ანალიზს. 
 
 

    1) განახლდა ნეიტრონული მონიტორის, 18NM-64-ის გარე ინტერფეისის 

მოძველებული ბლოკები.  

 

2) განახლდა მონიტორის გარე ინტერფეისის დაბალი ძაბვის +1.5ვ, +3ვ, +12ვ, -12ვ 

უწყვეტი კვების ბლოკები. 

 

დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: რობერტ გოგუა  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

მათიაშვილი თამაზი - მეც. თანამშრომელი  

კიკუაშვილი გიორგი - ლაბორანტი  

მათიაშვილი გიორგი - ლაბორანტი  

ტუშური გიული -  ლაბორანტი 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 



173 

 

მითითებით  

1 2 3 4 

 

 

დედამიწის მაგნიტური ველის 

ვარიაციების შესწავლა 

უწყვეტ რეჟიმში 

 

1844 – 

 

1. რ. გოგუა – ხელმძღვანელი 

2. თ. მათიაშვილი – მეც. მუშაკი 

3. გ. ტუშური – ლაბორანტი 

4. გ. კიკუაშვილი – ლაბორანტი 

5. გ. მათიაშვილი – ლაბორანტი 

 

 

      2018წ. დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში შესრულდა შემდეგი კვლევები: 1. მთელი 

წლის განმავლობაში, უწყვეტ რეჟიმში, ჩატარდა დედამიწის მაგნიტური ველის H–

ჰორიზონტალური, Z–ვერტიკალური და D–მიხრილობის კუთხის ვარიაციების რეგისტრაცია და 

რეალურ დროში მისი გადაცემა, ინტერნეტის საშუალებით, გეოფიზიკურ მონაცემთა მსოფლიო 

ცენტრში ქ. კიოტო (იაპონია). 

      კვირაში 2–3–ჯერ ობსერვატორიაში წარმოებს დედამიწის მაგნიტური ველის სრული 

მდგენელის T, ჰორიზონტალური მდგენელის – H და მიხრილობის კუთხის D განსაზღვრა. 

      დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში დაფიქსირებულ ინფორმაციას დედამიწის 

მაგნიტური ველის ვარიაციების შესახებ აქვს დიდი მეცნიერული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, 

იგი გამოიყენება: დედამიწის მაგნიტური ველის ანალიზური მოდელების შექმნაში; 

მაგნიტოსფეროში (დედამიწის გარე სივრცე) და დედამიწის შიგნით მიმდინარე ფიზიკური 

პროცესების შესასწავლად; დედამიწის მაგნიტური ველის რუკების შედგენის დროს, როგორც 

მიწის ზედაპირზე, ისე ჰაერში და ზღვაზე; საზღვაო და საჰაერო ნავიგაციაში; დედამიწის 

აგებულების შესწავლასა და სასარგებლო ნამარხთა ძებნა–ძიების დროს; ტოპოგრაფიული 

რუკების შედგენის დროს; ამინდის პროგნოზისათვის; მიწისძვრების წინამორბედების 

ძიებისათვის; რადიოტალღების გავრცელების პროგნოზირების დროს და სხვა. ობსერვატორიაში 

დაფიქსირებული ინფორმაცია არის აქტუალური, როგორც ჩვენი ქვეყნისათვის, ისე მას აქვს დიდი 

საერთაშორისო მნიშვნელობა, როგორც ჩვენი პლანეტის შესწავლის ერთ–ერთ ინსტრუმენტს. 

  

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

„გეოდინამიური პროცესების 20.12.2017 – 20.12.2020 რ. გოგუა, თ. მათიაშვილი 

პროექტის უზრუნველყოფა 
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ევოლუციის შესწავლა და 

პროგნოზი  

FR17 – 633 

 

 დუშეთის გეოფიზიკური 

ობსერვატორიის მასალებით 

 

        2018 წლის პერიოდში საგრანტო თემის შესრულებისათვის უწყვეტ რეჟიმში მიღებული იქნა 

ინფორმაცია დედამიწის მაგნიტური ველის მდგენელების H – ჰორიზონტალური, Z – 

ვერტიკალური  და D – მიხრილობის  შესახებ, რაც გათვალისწინებული იყო პროექტის მიხედვით. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

 

1 
 

რ. გოგუა 

ჯ. ქირია 

ნ. ღლონტი 

ნ. ხუნდაძე 

შ. თავართქილაძე 

კურორტ 

გრიგოლეთის 

ზღვისპირა ზოლის 

მაგნიტური ველი, 

ტერიტორიაზე 

გავრცელებული 

ქვიშის მაგნიტური 

შემთვისებლობის და 

მინერალური 

შემადგენლობის 

გამოკვლევა. ISSN 

1512-407X  

სამთო ჟურნალი #1 

(42), 2019,  
 

            სტუ 

გამომცემლობა 

თბილისი 

 

 

6 

გამოკვლეულია კურორტ გრიგოლეთის ზღვისპირა ზოლის მაგნიტური ველი, 

ტერიტორიაზე გავრცელებული ქვიშის მაგნიტური შემთვისებლობა და მინერალური 

შემადგენლობა. დადგენილია, რომ ტერიტორიის მაგნიტური ველის ანომალია იცვლება 

400-500 ნტლ-ის, ხოლო მაგნიტური შემთვისებლობა (20-70)*10-3სი ერთეულის 

ფარგლებში. 

2 რ.გოგუა დუშეთის(თბილისის) 

მაგნიტური 

ობსერვატორია 175 

წლისაა. 

გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის 

შრომების კრებული 

ტ.70 

შპს 

„პოლიგრაფისტი“ 

თბილისი 

 

5 



175 

 

ISSN 1512-1135 

სტატია ეძღვნება დუშეთის (თბილისის) მაგნიტური ობსერვატორიის დაარსების და 

განვითრების ისტორიას. მასში განხილულია გეომაგნიტური დაკვირვებების განვითრების 

ძირითადი ეტაპები, მიღწევები. აღნიშნულია იმ მეცნიერთა დამსახურება, რომელთა 

ძალისხმევით ობსერვატორია გახდა ერთ–ერთი მოწინავე მსოფლიოში. აღწერილია 

ობსერვატორიის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი საერთშორისო კავშირები. 

 

 

 

 

ინსტიტუტის დირექტორი 

აკად. დოქტორი ნუგზარ ღლონტი  

 

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე  

აკადემიკოსი თამაზ ჭელიძე 
 



                                                                                                                                                    ანგარიშის ფორმა 
№ 1

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი 
საქმიანობის ანგარიში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის ავ-
ტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენ-
ტიფიკაციო კოდი DOI

1 Papava Vladimer,
Charaia Vakhtang

Finance: Theory and Practice, Vol. 
23, No. 3, გვ. 16-34

DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-3-16-34

2 Papava Vladimer Bulletin of the Georgian National 
Academy of Sciences, Vol. 13, No. 
2, გვ. 135-141

არ აქვს

3 Papava Vladimer Central Asia and the Caucasus, Vol. 
20, Iss. 2, გვ. 16 -23

არ აქვს

4 Papava Vladimer European Journal of Economic 
Studies, Vol. 8, No. 2, გვ. 143-151

DOI: 10.13187/es.2019.2.143

2. სხვა პუბლიკაციები:

№ პუბლიკაციის ავტ-
ორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი კოდი 
DOI ან ISSN

1 Abesadze Ramaz International sciemtific-analitikal journal “EKONOMISTI”
2019, № 1, p. 8-13  (ERIH PLUS)

P ISSN 1987-6890
E ISSN 2346-8432

2 Abesadze Ramaz International sciemtific-analitikal journal “EKONOMISTI”
2019, № 2, p. 12-17 (ERIH PLUS) 

P ISSN 1987-6890
E ISSN 2346-8432

3 Abesadze Ramaz International sciemtific-analitikal journal “EKONOMISTI”
2019, №  3, p. 6-17 (ERIH PLUS) 

P ISSN 1987-6890
E ISSN 2346-8432

4 Abesadze Ramaz International sciemtific-analitikal journal “EKONOMISTI”
2019, № 4, p. 8-14 (ERIH PLUS) 

P ISSN 1987-6890
E ISSN 2346-8432

5 Abesadze, Ramaz
Burduli. Vakhtang

International Journal of New Economics and Social Sciences 
№ 1(9)2019. P. 12-29. (ERIH PLUS)

DOI: 10.5604/01.3001.
0013.3013
P ISSN 2450-2146 
E - ISSN 2451-1064  

6 Abesadze Ramaz
Burduli. Vakhtang

Interdisciplinary refereed, reviewed journal “TRANSFOR-
MACJE (TRANSFORMATIONS)” 3-4 (98-99) 2018 P. 130-
139  (ERIH PLUS)

ISSN 1230-0292

7 Burduli Vakhtang
Abesadze Ramaz

Ekonomisti, 2019, № 1 (Volume ХV). P. 28-40; Стр. 41-55; gv. 
56-62 (ERIH PLUS)

P ISSN 1987-6890
E ISSN 2346-8432
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8 Burduli Vakhtang
Abesadze Ramaz

International Journal of New Economics and Social Sciences 
№ 2(8) 2018. P. 13-32. (ERIH PLUS)

DOI: 10.5604/01.3001.
0012.9924
P ISSN 2450-2146 
E ISSN 2451-1064

9 Burduli Vakhtang International sciemtific-analitikal journal “EKONOMISTI” 
2019, № 3. P. 63-81 (ERIH PLUS)

P ISSN 1987-6890
E ISSN 2346-8432

10 Berulava George Eurasian Economic Review, Springer, vol 9 (3), 2019, pp.395-
419

https://doi.org/10.100
7/s40822-018-0106-4

11 გოგოხია თემური საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი 
„ეკონომისტი“, 2019. N4 (ERIH PLUS)

P ISSN 1987-6890 E 
     ISSN 2346-8432

12 კურატაშვილი 
ალფრედი

Международный Научно-Аналитический журнал 
«Экономисти», 2019, №1. Том XV (ERIH PLUS)

P ISSN 1987-6890 
E ISSN 2346-8432

13 კურატაშვილი 
ალფრედი

Международный научный журнал «Прогресс», 2019, № 
1-2. 

ISSN 1512-0422

14 კურატაშვილი 
ალფრედი

Международный Научно-Аналитический журнал 
«Экономисти», 2019, №2. Том XV. (ERIH PLUS). 

P ISSN 1987-6890 
E ISSN 2346-8432

15 კურატაშვილი 
ალფრედი

Международный Научно-Аналитический журнал 
«Экономисти», 2019, №3. Том XV. (ERIH PLUS).

P ISSN 1987-6890 
E ISSN 2346-8432

16 კურატაშვილი 
ალფრედი

Международный Научно-Аналитический журнал 
«Экономисти», 2019, №3. Том XV. (ERIH PLUS).

P ISSN 1987-6890 
E ISSN 2346-8432

17 კურატაშვილი 
ალფრედი

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 
"PROGRESS" 2019, № 3-4.

ISSN 1512-0422

18 პაპავა ვლადიმერ,
სილაგაძე 
ავთანდილ

“ეკონომიკა და ბიზნესი“ ტომი XI, No. 1, გვ. 180-182 (ERIH 
PLUS)

ISSN 1587-5426

19 კვარაცხელია 
მურმან

ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი საქართველოში P ISSN 1987-6890 
E ISSN 2346-8432

20 პაპავა ვლადიმერ,
ჭარაია ვახტანგ

“ეკონომიკა და ბიზნესი”. ტომი XI, No. 2, გვ. 224 -228 
(ERIH PLUS)

ISSN 1587-5426

21 პაპავა ვლადიმერ,
სილაგაძე 
ავთანდილ

“გლობალიზაცია და ბიზნესი”. 2019 No. 8, გვ. 203-204 
(ERIH PLUS)

ISSN 2449-2396

22 პაპავა ვლადიმერ ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2019ტომი XI, No. 3, გვ. 24 -25 
(ERIH PLUS)

ISSN 1587-5426

23 პაპავა ვლადიმერ ‘გლობალიზაცია და ბიზნესი”. 2019, No. 8, გვ. 7-22 (ERIH 
PLUS)

ISSN 2449-2396

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

7. სხვა შედეგები:

№
პროექტის 

საიდენტიფიკ
აციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 YS-18-1304 თეიმურაზ გოგოხია      - 
ხელმძვანელი
გიორგი ბერულავა - მენტორი; 
თეა შონია - 
დამხმარე პერსონალი

„ბიზნესგარემოს რეფორმირება და ინო-
ვაციას, მწარმოებლურობასა და ექსპორტს 
შორის არსებული კავშირი გარდამავალი 
ეკონომიკის ქვეყნებში: ანალიზი ფირმების 
დონეზე“

10.12.2018 –
10.12.2020

https://doi.org/10.1007/s40822-018-0106-4
https://doi.org/10.1007/s40822-018-0106-4
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7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტ-
ორი/ავტორები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი
კოდი 
DOI ან ISSN

1 Abesadze Ramaz
International Scientific Conference - CURRENT PRO-
BLEMS OF FORMATION OF “GREEN ECONO-
MY” (21-22 June, 2019), Tbilisi

P ISBN 978-9941-13-854-6
E ISSN 2587-4691

2 Abesadze Ramaz

International Scientific Internet-Conference -  “ECONO-
MIC PROBLEMS OF GEORGIA AND OTHER POST-COMM-
UNIST COUNTRIES AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION” 
(From November 1 to December 28, 2019) Tbilisi

E ISSN 2587-4691

3 Абесадзе Р. Б., 
Бурдули В. Ш.

Дослідження підприємництва: ключові механізми орга-
нізації, основні драйвери та перспективи: збірник матері-
алів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Економічні перспективи підприємництва в Україні», (10–
11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь): у 2 ч. – Ірпінь: Університет 
ДФС України, 2019. – Ч. 1. Стр. 28-30

ISBN 978-966-337-548-9

4 Абесадзе Р. Б., 
Бурдули В. Ш.

Materials III International scientific and practical internet-
conference: Current Determinants of Business Processes 
Development in Ukraine. Киiв, 11 квiтня 2019 року. КНУДТ, 
2019. Стр. 55-58.

5 Абесадзе Р. Б., 
Бурдули В. Ш.

Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та 
інноваційного розвитку: зб. наук-. праць Міжнар. Наук.-
практ. Конф., 18-19 квіт., 2019 р.  Т. 5. Стратегії 
інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.-
� Дніпро, Видавець Біла К. О., 2019. Стр. 5-7.

ISBN 978-617-645-331-4 

6
Abesadze Ramaz, 
Burduli Vakhtang

NEW ECONOMICS: матеріали Міжнародного наукового 
форуму «NEW ECONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 
листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т. 1; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. Київ, 2019.

ISBN 978-966-02-9063-1
ISBN 978-966-02-9064-8 
(том 1)

7 Бурдули В., 
Абесадзе Р.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах 
глобалізації»: тези доповідей, 4 жовтня 2019 р. — Київ: 
КНУТД, 2019. Стр. 31-34.   

ISBN 978-617-7506-41-5

8 Бурдули В., Ш., 
Абесадзе Р. Б. 

Мiжнародна науково-практична конференцiя: Нацiональнi 
економiснi стратегii розвитку в глобальному середовищi. 
Киiв. 10 квiтня 2019 року. Стр. 11-14.

9 Bburduli v.

saerT. samecniero internet-konferencia „saqarTvelosa da 
sxva postkomunistur qveynebSi arsebuli ekonomikuri 
problemebi da maTi gadaWris gzebi“ (1 noemberi-28 
dekemberi, 2019). Tbilisi

E ISSN 2587-4691 

10 Бурдули Вахтанг

Current Problems of Formation of “Green Economy”. 
Proceedings of Materials of International Scieentific Conference 
Dedicated to the 75th anniversary of the institute and the 10 
anniversary of “Ekonomisti” Journal. Tbilisi, 2019. Стр. 44-57.

ISBN 978-9941-13-854-6.

11 ბრეგვაძე გიორგი

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691
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12 ბრეგვაძე გიორგი

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

13
გოგოხია თემური
ბერულავა გიორგი

29th EBES Conference, Eurasia Business and Economic 
Society, 2019, Lisbon, Portugal ISBN: 978-605-67622-9-1

14 ბერულავა გიორგი

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN: 978-9941-13-690-0

15
დათუნაშვილი 
ლინა

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN: 978-9941-13-690-0

16
დათუნაშვილი 
ლინა

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

17 დავლაშერიძე ნატა

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

18 დავლაშერიძე ნატა

XIX-XX საუკუნეების ცნობილი პოლიტიკოსისა და 
საზოგადო მოღვაწის ვარლამ ჩერქეზიშვილისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.
2019 წ. 7  თებერვალი 

19 დვალიშვილი ლია

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

20 დვალიშვილი ლია

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691
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21
თეთრაული 
ციცინო

ინსტიტუტის 75 და ჟურ. „ეკონომისტის“ 10 წლისთ. 
მიძღვნ. საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკო-
ნომიკის ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკო-
ნომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

22
თეთრაული 
ციცინო

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

23
ლ. თოთლაძე
მ. ხუსკივაძე

ინსტიტუტის 75 და ჟურ. „ეკონომისტის“ 10 წლისთ. 
მიძღვნ. საერთ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
კრებული „მწვანე ეკონომიკის ფორმირების თანამე-
დროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 
2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

24
ლ. თოთლაძე
მ. ხუსკივაძე

თსუ IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზ-
ნესში”. თბილისი, 1-2 ნოემბერი, 2019.

ISBN 978-9941-13-890-4

25
თოთლაძე ლია
თაფლაძე თამარი
ხუსკივაძე მამუკა

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

26
კაკულია ეთერ
გოგოხია თემურ
ბიბილაშვილი ნანა

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2019. ISBN978-9941-13-854-6

27
კვარაცხელია 
მურმანი

„INTERNATIONAL. SCIENTIFIC CONFERENCES OF 
FACULYTY OF SOCIAL SCIECEAS OF DAUGAVPILS 
UNIVERSITY“. DAUGAVPILS UNIVERSITATES-2019. 
Daugavpils Universitate 2019

ISSN 2255-8853, 
ISBN 978-9984-14-878-6

28
კვარაცხელია 
მურმანი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკო-
ნომიკის ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკო-
ნომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

29
კურატაშვილი
ალფრედ

XXXI saerTaSoriso samecniero konferenciა
თბილისი 2019

ISBN 978-9941-9454-6-5

30
კურატაშვილი
ალფრედ

XXXI saerTaSoriso samecniero konferenciა
თ ბილისი, 2019 ISBN 978-9941-9454-6-5

31
კურატაშვილი
ალფრედ

”ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕССА  ДЕЦЕНТРАЛИЗА-
ЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ОБЪЕДИНЁ-
ННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИНАХ“ Киев 18 
апреля 2019, Киев

ISBN 978-617-649-062-3



6

32
კურატაშვილი
ალფრედ

Международнфя научнфя конференция «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИ-
КИ» (21-22 июня 2019 года).Института  экономики имени 
П. Гугушвили ТГУ. Тбилиси, 2019, с. 72-75.

ISBN 978-9941-13-854-6

33
კურატაშვილი
ალფრედ

«Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяль-
ністю», 25 жовтня (октября) 2019 Кропивницький, Украина ISSN 2663-1636

34
კურატაშვილი
ქრისტინე 

«Научно-практическое обеспечение предоставления 
публичных услуг в условиях децентрализации», Киев, 18 
апреля 2019. 

ISBN 978-617-649-064-7

35
კურატაშვილი
ქრისტინე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკო-
ნომიკის ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკო-
ნომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

36
კურატაშვილი
ქრისტინე 

«Проблемы саморазвития личности в современном 
обществе» 15 ноября 2019б Харьков, Украина. ISBN 978-966-937-825-5

37 ლაზარაშვილი თეა
 „მწვანე ეკონომიკის ფორმირების თანამედროვე პრობ-
ლემები“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვი-
ლის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

38
ლაზარაშვილი თეა    
კაკულია ნაზირა

„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზ-
ნესში“. თბილისი, 2019

ISBN 978-9941-13-890-4

39 ლაზარაშვილი თეა

საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია. 
„საქართველოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში 
არსებული ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადა-
ჭრის გზები“ (1 ნოემბერი-28 დეკემბერი), თბილისი, 
2019 წ.

E ISSN 2587-4691

40
მედეა მელაშვილი 
ქეთევან ქველაძე 
ნუნუ ქისტაური

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია  „მწვანე ეკონომიკის“ 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

41
მედეა მელაშვილი 
ქეთევან ქველაძე 
ნუნუ ქისტაური

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

42 ნოზაძე ზურაბი

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია  „მწვანე ეკონომიკის“ 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

43 ნოზაძე ზურაბი

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

44
პაპავა ვლადიმერ,
თაფლაძე თამარ

“მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედროვე პრობ-
ლემები”, თბილისი, საქართველო

ISBN 978-9941-13-854-6

45
პაპავა ვლადიმერ,
ჭარაია ვახტანგ

„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზ-
ნესში“ - IV, თბილისი, საქართველო

ISBN 978-9941-13-890-4

46 სიგუა გიორგი
«New Economics» Киев, Украина ISBN 978-966-02-9063-1

ISBN 978-966-02-9064-8
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47
Сигуа Георгий., 
Дробязко Анатолий

„Економика, Финанси, Бизнес, Управления“. Киев, 
Украина

ISBN 978-617-7804-05-4
ISBN 978-617-7804-06-1

48
ქავთარაძე 
თენგიზი

„მწვანე ეკონომიკის ფორმირების თანამედროვე პრო-
ბლემები“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა გუგუ-
შვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

49
ქავთარაძე 
თენგიზი

საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია. 
„საქართველოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში 
არსებული ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადა-
ჭრის გზები“ (1 ნოემბერი-28 დეკემბერი), თბილისი, 
2019 წ. 

E ISSN 2587-4691

50
ქეთევან ქველაძე 
მედეა მელაშვილი 
ნუნუ ქისტაური

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
კრებული „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედ-
როვე პრობლემები“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 
2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

51
ქეთევან ქველაძე 
მედეა მელაშვილი 
ნუნუ ქისტაური

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

52
ნუნუ ქისტაური  
მედეა მელაშვილი
ქეთევან ქველაძე

საერთ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული 
„მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედროვე 
პრობლემები“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 
2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

53
ნუნუ ქისტაური  
მედეა მელაშვილი
ქეთევან ქველაძე

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

54 ცუცქირიძე მარინა

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახიშ-
ვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

55 ხუსკივაძე მამუკა

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691

56
ჯავახიშვილი
რევაზი

საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის“ 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები“. ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

ISBN 978-9941-13-854-6

57
ჯავახიშვილი
რევაზი

საერთ. სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ივ. ჯავახი-
შვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.

E ISSN 2587-4691
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7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი
კოდი 
DOI ან ISSN

1 თოთლაძე ლია II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური პო-
ლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის  ურთიერთმოქმედე-
ბის თანამედროვე გამოწვევები“, ბათუმი, 2019.

2 კვარაცხელია 
მურმან

„ნიკო ნიკოლაძე და საქართველო“ სამეცნიერო კონფერ-
ენციის მასალები. ხაშური, 2019

3 ლაზარაშვილი 
თეა

„ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის 
ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები“. ბათუმი

4 პაპავა ვლადიმერი II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური პო-
ლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის  ურთიერთმოქმედე-
ბის თანამედროვე გამოწვევები“, ბათუმი, 2019.

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 Abesadze R., Burduli V. LAP LAMBERT Academic 
Publishing. 2018.

ISBN: 978-613-9-96811-4. 

7.4. წიგნებისა და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის ავტორები გამომცემლობა ISBN  კოდი 

1
პაპავა ვლადიმერ,
ჭარაია ვახტანგ,
ცოფურაშვილი გოჩა

რონდელის ფონდი
ISBN 978-9941-8-0959-0

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) 
სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის 
მითითებით):

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე
სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

1. აბესაძე რამაზ – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი 
2. პაპავა ვლადიმერ – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიკოსი
3. ბერულავა გიორგი – განყოფილების გამგე, ემდ, პროფესორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი
4. ბურდული ვახტანგ – განყოფილების გამგე, ემდ, პროფესორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი
5.     ლაზარაშვილი თეა – განყოფილების გამგე, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
6. კურატაშვილი ალფრედ – განყოფილების გამგე, ემდ, პროფესორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი
7.     ხუსკივაძე მამუკა – განყოფილების გამგე, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. 

დოქტორი



9

8.     ჯავახიშვილი რევაზი – განყოფილების გამგე, აკად. დოქტორი
9. ბიბილაშვილი ნანა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
10. ბრეგვაძე გიორგი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
11. დავლაშერიძე ნატალია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
12. დათუნაშვილი ლინა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
13. კაკულია ეთერ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
14. კვარაცხელია მურმან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი
15. ქავთარაძე თენგიზ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
16. ქისტაური ნუნუ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
17. ქველაძე ქეთევან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
18. ცუცქირიძე მარინე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
19. გოგოხია თემურ _ მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
20. დვალიშვილი ლია – მეცნიერი თანამშრომელი
21. თაფლაძე თამარ – მეცნიერი თანამშრომელი
22. თეთრაული ციცინო – მეცნიერი თანამშრომელი
23. თოთლაძე ლია – მეცნიერი თანამშრომელი
24. მელაშვილი მედეა – მეცნიერი თანამშრომელი
25. ნოზაძე ზურაბ – მეცნიერი თანამშრომელი
26. კურატაშვილი ქრისტინე –  მეცნიერი თანამშრომელი
27. სიგუა გიორგი _ მეცნიერი თანამშრომელი

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.
1. (გარდამავალი მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით:

„ევროინტეგრაცია და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში“

2. მეცნიერების დარგი: ეკონომიკა
3. სამეცნიერო მიმართულები - ეკონომიკური თეორია, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, 

მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, ეკონომიკური განვითარება, სექტორული ეკონომიკა
4. პროექტის ხანგრძლივობა: 2015-2021 წწ
5. პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით):

1. აბესაძე რამაზ – პროექტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი
2.    პაპავა ვლადიმერ – შემსრულებელი, აკადემიკოსი
3. ბერულავა გიორგი – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
4. ბურდული ვახტანგ – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
5.    კურატაშვილი ალფრედ – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე 
6.     ლაზარაშვილი თეა – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
7.     ხუსკივაძე მამუკა – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
8.     ჯავახიშვილი რევაზი – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
9. ბიბილაშვილი ნანა – შემსრულებელი
10. ბრეგვაძე გიორგი – შემსრულებელი
11. დავლაშერიძე ნატალია – შემსრულებელი
12. დათუნაშვილი ლინა – შემსრულებელი, სწავლული მდივანი
13. კაკულია ეთერ – შემსრულებელი
14. კვარაცხელია მურმან – შემსრულებელი
15. სიგუა გიორგი–შემსრულებელი
16. ქავთარაძე თენგიზ – შემსრულებელი
17. ქისტაური ნუნუ – შემსრულებელი
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18. ქველაძე ქეთევან – შემსრულებელი
19. ცუცქირიძე მარინე – შემსრულებელი
20. გოგოხია თემურ– შემსრულებელი
21. თოთლაძე ლია –  შემსრულებელი
22. დვალიშვილი ლია – შემსრულებელი
23. თაფლაძე თამარ – შემსრულებელი
24. თეთრაული ციცინო – შემსრულებელი
25. კურატაშვილი ქრისტინე –   შემსრულებელი
26. მელაშვილი მედეა – შემსრულებელი
27. ნოზაძე ზურაბ – შემსრულებელი

პროგრამის მოკლე ანოტაცია:
საქართველოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა მოითხოვს განვითარების სრულიად ახალი გზის 
არჩევას. პროექტის თემა ეხება სწორედ საქართველოს ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისათვის 
უაღრესად მნიშვნელოვან, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ ორ – ევროინტეგრაციასა და ქვეყანაში 
ახალი ანუ ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პრობლემას. მისი დიდი აქტუალობა გამომდინარეობს 
იქიდან, რომ საქართველოს ეკონომიკური (და საერთოდ, საზოგადოებრივი) განვითარების დაჩქარება 
შესაძლებელია მხოლოდ ინოვაციური განვითარების გზით, რასაც ასევე მოითხოვს და ასეთი 
განვითარების განხორციელებას ხელს უწყობს ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესები.  
პროგრამის  მიზანია შემუშავდეს საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების მოდელი, 
რომლის რეალიზაციაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის გადასვლას ინოვაციური განვითარების 
გზაზე, როგორც ევროკავშირის მოთხოვნათა და გამოცდილების გათვალისწინებით, ისე საკუთარ 
კვლევებზე დაფუძნებული  ეროვნული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალის შექმნისა და 
განვითარების საფუძველზე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე):

თსუ პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 2019 წლის სამეცნიერო-ორგანიზაციული 
მუშაობის გეგმა

2019 წლის სამეცნიერო პრობლემები და თემები:
ინსტიტუტის 2019 სამეცნიერო გეგმა შედგება 6 პრობლემისაგან:

პრობლემა 1

ადამიანისეული კაპიტალი: განვითარებისა და  გამოყენების თეორიული პრობლემები

შემსრულებელი: ეკონომიკური თეორიის განყოფილება
ხელმძღვანელი: ემდ, პროფ. ალფრედ კურატაშვილი
პრობლემის მიზანი: განვითარებულ  ქვეყნებში ადამიანისეული კაპიტალის 
ფორმირებისა და გამოყენების თეორიების გამოკვლევა. 
თემები და შემსრულებლები: 1. ადამიანისეული კაპიტალის განვითარებისა და 
ეფექტიანობის თეორიული პრობლემები (ემდ, პროფ. ალფრედ კურატაშვილი, მეც. 
თანამშრომელი ქრისტინე (ქეთევან) კურატაშვილი); 2. ინოვაციურ საქმიანობაში 
ადამიანისეული ფაქტორის გააქტიურების ძირითადი მიმართულებები ევროკავშირის 
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში (აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა); 3. ადამიანისეული 
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კაპიტალის გამოყენების თავისებურებები ევროკავშირის ქვეყნებში (ემდ, პროფ. მურმან 
კვარაცხელია); 4. ადამიანისეული კაპიტალის პრობლემები ნობელის პრემიის 
ლაურეატების შრომებში (შემსრულებელი: ეკონომიკის დოქტორი ნატა დავლაშერიძე) 

პრობლემა 2

ადამიანისეული კაპიტალის გამოყენების საზღვარგარეთის გამოცდილება

შემსრულებელი:  საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების განყოფილება
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი რევაზ ჯავახიშვილი
პრობლემის მიზანი: პრობლემის მთავარი მიზანია გამოკვლეულ იქნეს ადამიანისეული 
კაპიტალის გამოყენების გამოცდილება საზღვარგარეთის ზოგიერთ ქვეყანაში. ასევე 
დამოკიდებულების განსაზღვრა ადამიანისეულ კაპიტალსა და ეკონომიკურ ზრდას 
შორის.
თემები და შემსრულებლები: 1. ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირებისა და მართვის 
იაპონური და სამხრეთ-კორეული გამოდილება (ეკონომიკის დოქტორი რევაზ 
ჯავახიშვილი); 2. დამოკიდებულება ადამიანისეულ კაპიტალსა და  ეკონომიკურ ზრდას 
შორის ევროკავშირის ქვეყნებში; (ეკონომიკის დოქტორი ლია თოთლაძე, მეც. 
თანამშრომელი თ. თაფლაძე);  3. ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების 
თავისებურებები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში (ეკონომიკის დოქტორი 
ნუნუ ქისტაური).

პრობლემა 3

ცოდნის ეკონომიკა: ჩამოყალიბება და განვითარება

შემსრულებელი: სექტორული და რეგიონული პრობლემების განყოფილება 
ხელმძღვანელი: ხელმძღვანელი: ემდ, პროფ. ვახტანგ ბურდული
პრობლემის მიზანი: პრობლემის მთავარი მიზანია გამოკვლეულ იქნეს ცოდნის 
ეკონომიკის არსი, მისი ჩამოყალიბების ეტაპები, მასზე მოქმედი ფაქტორები და 
განვითარების პერსპექტივები.
თემები და შემსრულებლები: 1.codnis ekonomikis arsi da misi 
urTierTSeTavsebadobis zRvrebi inovaciur ekonomikasTan (ემდ, პროფ. ვახტანგ 
ბურდული);  2. ცოდნის ბაზარი ინოვაციურ ეკონომიკაში (ეკონომიკის დოქტორი 
ქეთევან ქველაძე); 3. ცოდნის ეკონომიკის  ჩამოყალიბების ისტორია პოსტინდუსტრიულ 
ქვეყნებში (ეკონომიკის დოქტორი გიორგი ბრეგვაძე);  4. ცოდნის კლასიფიკაცია, 
წარმოება და გავრცელება (ეკონომიკის დოქტორი ლინა დათუნაშვილი); ცოდნის 
გადაცემა სოფლის მეურნეობაში (ეკონომიკის დოქტორი თენგიზ ქავთარაძე)
.
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პრობლემა 4

ცოდნისა და ინფორმაციის ტრანსფერი ინოვაციურ ეკონომიკაში

შემსრულებელი: ბიზნესის პრობლემათა კვლევის განყოფილება
ხელმძღვანელი: ემდ, პროფ. გიორგი ბერულავა
პრობლემის  მიზანი: პრობლემის მთავარი მიზანია გამოკვლეულ იქნეს ცოდნის 
ტრანსფერის ასევე ცოდნისა და ინფორმაციის გადაცემის თავისებურებები 
თავისებურებები განვითარებულ ქვეყნებში. 
თემები და შემსრულებლები: 1. ბიზნესსა და უნივერსიტეტებს შორის ცოდნისა და 
ტექნოლოგიების ტრანსფერის ორგანიზაციული ასპექტები (ემდ, პროფ. გიორგი 
ბერულავა); 2. ინფორმაცია და ცოდნა პოსტინდუსტრიულ   ქვეყნებში: ეკონომიკური 
ასპექტები (ეკონომიკის დოქტორი ეთერ კაკულია);  3. ცოდნისა და ტექნოლოგიების 
ტრანსფერის განვითარების ძირითადი მიმართულებები.  (ეკონომიკის დოქტორი 
მარინე ცუცქირიძე); 4. ცოდნის კომერციალიზაციის ძირითადი მიმართულებები 
განვითარებულ ქვეყნებში (ეკონომიკის დოქტორი თემურ გოგოხია)

პრობლემა 5

ცოდნის ეკონომიკა: ინოვაციური ეკონომიკის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ერთ-
ერთი მთავარი საფუძველი

შემსრულებელი: ფინანსებისა და საბანკო საქმის განყოფილება  
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი თეა ლაზარაშვილი.
პრობლემის მიზანი: პრობლემის მთავარი მიზანია გამოკვლეულ იქნეს ცოდნის, 
ინტერნაციონალიზაციის, სტრატეგიისა და პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები, კავშირი 
ცოდნასა და ინოვაციებს შორის განვითარებულ ქვეყნბში.
თემები და შემსრულებლები: 1. ცოდნის ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაცია, 
სტრატეგია და პოლიტიკა (ეკონომიკის დოქტორი თეა ლაზარაშვილი); 2. ცოდნის 
ეკონომიკა, როგორც ინოვაციური განვითარების ძირითადი ფაქტორი (ეკონომიკის 
დოქტორი გიორგი სიგუა); 3. ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების თავისებურებები 
ევროკავშირსა და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში (მეც. თანამშრომელი მედეა მელაშვილი)

პრობლემა 6

ინოვაციური ეკონომიკის რესურსული უზრონველყოფისა და გარემოს დაცვცის 
პრობლემები

შემსრულებელი: მაკროეკონომიკის განყოფილება; ბუნებათსარგებლობისა და გარემოს 
დაცვის ეკონომიკური პრობლემების განყოფილება 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი მამუკა ხუსკივაძე
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პრობლემის მიზანი: პრობლემის მთავარი მიზანია გამოკვლეულ იქნეს ინოვაციურ ეკო-
ნომიკებში რესურსული უზრუნველყოვისა და გარემოს დაცვის ორობლემები, როგორც 
თანამედროვე ეტაპზე, ისე პერსპექტივაში
თემები და შემსრულებლები: 
1. მომავლის ბუნებრივი რესურსები.  (ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე);
2. რესურსული უზრუნველყოფა ინოვაციურ ეკონომიკაში თანამედროვე ეტაპზე (ეკო-
ნომიკის დოქტორი მამუკა ხუსკივაძე); 
3. გარემოს დაცვის ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირში (პროფესორი რამაზ 
აბესაძე, ეკონომიკის დოქტორი ნანა ბიბილაშვილი); 
4. მიწის რესურსების დაცვის ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებში (მეც. 
თანამშრომელი ციცინო თეთრაული); 
5. წყლის რესურსების დაცვის ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებში (მეც. 
თანამშრომელი ზურაბ ნოზაძე);  
6. ჰაერის დაცვის ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებში (მეც. 
თანამშრომელი ლია დვალიშვილი).

ანოტაციები

აბესაძე რ. momavlis Bbunebrivi resursebi. 

1. კვლევამ აჩვენა, რომ დღევანდელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია ზრუნვა მომავლის  ბუნებრივ 
რესურშებაზე, რათა თავიდან იქნეს აშორებული დიდიჶსაფრთხე, რომელიც დაკავშირებულია 
დედამიწაზე არსებული არაგანახლებადი რესურსების ამოწურვასთან. 
2. მომავლის ბუნებრივ რესურსებად შეიძლება მივიჩნიოთ დედამიწის განახლებადი და ის რეურსები, 
რომლებიც ჯერ კიდევ ასათვისებელია.  ან მისი მარაგები, პრაქტიკულად, ამოუწურავია. მომავლის 
რესურსებს მიეკუთვნება ასევე კოსმოსური რესურსები, რომელიც განახლებადი არაა, მაგრამ 
ამოუწურავია, ჯერჯერობით, მათი ეკონომიკურად მისაღები ათვისებისათვის  საჭირო ტექნიკური 
საშუალებები მსოფლოსა არ გააჩნია, თუმცა მიმდინარეობს ინტენსიური საქმიანობა მათ ასათვისებლად.
3. მომავლის ბუნებრივ რესურსებს მიეკუთვნება: მზის რადიაცია; წყლისა და ქარის ენერგია; ჰაერისა და 
წყლის სივრცე; კლიმატური;  გეოთერმული; ბიოლოგიური (ცხოველური, მცენარეული და 
საყოფაცხოვრებო წარმოშობის); ტემპერატურათა სხვაობა ატმოსფეროსა და ოკეანეებს შორის; ოკეანეებისა 
და ზღვების ტალღების, დინებების, მოქცევისა და მიქცევის,  ზღვის წყალის ტემპერატურული 
გრადიენტის ენერგია. მომავლის რესურსებია ასევე განახლებად რესურსებთან დაკავშირებული 
რესურსები: სამშენებლო მასალები, მარილი, სასმელი წყალი, ტყე, ჰაერი,  სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების საშუალებები და პროდუქტები (მიწა ნარგავები, შინაური ცხოველები და ფრინველები, ხილი, 
ბაღჩა-ბოსტნეული და სხვ.)
4. კოსმოსური ბუნებრივი რესურსები ამოუწურავი და მათი მოპოვება სპეციფიკურია. ის საჭიროებს 
საფრენ აპარატებს, რომელთა წარმოება და კოსმოსში გაშვების ხარჯები მეტად დიდი რჩება, მიუხედავად 
ამისა, გამუდმებით მიმდინარეობს მათი მეშვეობით კოსმოსის დაკვირვება
5. დღეისათვის ყველაზე შესწავლულია ასტეროიდები, მთვარე და მარსი, მიმდინარეობს იუპიტერის 
შესწავლა, ასევე მონაცემები მიღებულია სატურნზე;
6. კოსმოსის შესწავლამ აჩვენ, რომ ის ციური სხეულები, რომლებამდენაც მიღწევა შესაძლებელია 
განუსაზღვრელი რაოდენობის რესურსებს ფფლობენ, განსაკუთრებულ ყურადღებას ბიზნესის მხრიდან 
იმსახურებენ იშვიატი ლითონები; გარდა იშვათი ლითონებისა კოსმოსში შეიძლება მოპოვებულ იქნეს: 
ტიტანი, ნიკელი, რკინა, პლატინა, კობალტი და სხვ. ასევე ციურ ხეულებზე არის დიდი რაოდენობის 
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წყალი. იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ორბიტულ სადგურებზე მუშაობსათვის, ასევე მისი წყალბადად 
და ჟანგბადად გაყოფისას - საწვავად რეაქტორებისათვს; ასტეროიდებზე შეიძლება შევხვდეთ აზოტს, 
ნახშირჟანგს, ნახშირორჟანგს, მეთანს და სხვ.
7. კოსმოსში დაბალი გრავიტაციის გამო მუშაობა ძნელი და საშიშია, თუმცა, მეცნიერებისა და ტექნიკის 
განვითარების თანამედროვე დონე იძლევა იმედს, რომ არც თუ შორეულ მომავალში, ეს ამოცანა 
წარმატებით იქნეს გადაწყვეტილი. ალბათ, კოსმოსში სამუშაოს  რობოტები შეასრულებენ. დედამიწაზე 
რესურსების ჩამოტანას კი უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებები მოახდენენ. სიშორის გამო, 
უპირველეს ყოვლისა ათვისებული იქნება უახლესი ციური სხეულები.
ramaz abesaZe, nana bibilaSvili. garemos dacvis ekonomikuri problemebi evrokavSirSi naSromSi 
gamokvleulia evrokavSirSi bunebis dacviTi politika da kanonmdebloba. Aaseve gaanalizebulia evrokavSiris 
da saqarTvelos sakanonmdeblo bazis daaxloebis sakiTxebi garemosdacvis sferoSi.
 1. წარსულში ბუნების გამოყენება ხდებოდა ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, რამაც კაცობრიობა 
კატასტროფის წინაშე მიიყვანა. საჭირო ხდება ძირეული ცვლილების გატარება ეკონომიკური სისტემის 
ყველა ელემენტში, რათა თავიდან იქნეს აშორებული გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები.
2. მსოფლიოში ამ უაღრესად რთული პრობლემის გადაჭრაში მოწინავე პოზიციები უჭირავს და 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ევროკავშირი.
3. დღეისათვის ევროკავშირს უფლება აქვს აწარმოოს საერთაშორისო თანამშრომლობა გარემოს დაცვის 
სფეროში, თუმცა თავდაპირველად (დაფუძნების დროს) ეს უფლება მხოლოდ მასში შემავალ ცალკეულ 
სახელმწიფოს ჰქონდა. 
4. ევროკავშირის როლი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა ჯერ მაასტრიხის (1992), შემდეგ კი ამსტერდამის 
(1996) ხელშეკრულებათა საფუძველზე, რომელთა მიხედვითაც მდგრადი განვითარება გახდა კავშირის 
უმთავრესი მიზანი. ეკოლოგიური სამართალი წარმოადგენს ევროკავშირის სამართლის შემადგენელ 
ნაწილს. მთავარი სამართლებრივი აქტი გარემოს დაცვის სფეროში არის ევროკავშირის ხელშეკრულების 
სპეციალური განყოფილება _ გარემოს დაცვის შესახებ, სადაც: ჩამოყალიბებულია ეკოლოგიური 
პოლიტიკის ამოცანები და პრინციპები.
5. გარემოს დაცვის მიმართულებით ევროკავშირის დირექტივების ძირითად სფეროებს წარმოადგენს: 
ჰაერისა და წყლის ხარისხის მართვა; ბუნების დაცვა; ნარჩენების მართვა; ქიმიურ ნივთიერებათა მართვა; 
გენეტიკურად შეცვლილი ორგანიზმები და სხვ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ამ დირექტივებს იღებენ 
განუხრელი შესრულებისათვის და რაც დადებითად აისახება ამ ქვეყნების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.
6. ევროკავშირს 1973 წლიდან მიღებული აქვს ევროკავშირის ეკოლოგიური სამოქმედო 7 პროგრამა, 
რომლებშიდაც ასახულია ევროკავშირის მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელია 
უმნიშვნელოვანესი გარემოსდაცვითი ღონისძიებები და რომელთაც დიდი წვლილი შეიტანეს არა 
მხოლოდ ევროკავშირის, არამედ მთელი მსოფლიოს ბუნებისდაცვის საქმეში.
7. თანდათან ევროკავშირის ნებისმიერი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი ხდება ეკოლოგიური 
შემადგენელი, თითქოს, მიმდინარეობს მისი “ეკოლოგიურ კავშირად“ გარდაქმნა. 
8. ეკოლოგიური პოლიტიკის ინსტრუმენტებს წარმოადგენს ისეთი ნორმატიული აქტები და 
დოკუმენტები, როგორიცაა კონვენციები, დირექტივები და რეგლამენტები.
9. საქართველოს ვალდებულებები ბუნების დაცვის სფეროში განისაზღვრა ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის  ასოცირების ხელშეკრულებით, კანონმდებლობათა დაახლოების შესაბამისად 
დადგენილი დდირექტივების მიხედვით. საქართველოს ევალება ამ დირექტივებით განსაზღვრულ 
სფეროებშიშესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანოების განსაზღვრა, 
შესაბამისი ღონუსძიებების განხორციელება ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში. გარკვეული 
ვალდებულება უკვე შესრულებულია, კერძოდ: მიღებულია  საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის 
შესახებ“ (1996); საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა სამი ეროვნული პროგრამა; საქართველოს 
კანონი -  „ნარჩენების მართვის კოდექსი“;  „ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული 
სტრატეგიისა და 2016-2020   წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“; გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი 
(2017) და სხვ. თუმცა, ბევრი ვალდებულება ისევ შეუსრულებულია, მაგალითად, „მწვანე“ ეკონომიკის 
ზრდის სტრატეგიის შემუშავება; 
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ბურდული ვ. ცოდნის ეკონომიკის არსი და მისი ურთიერთშეთავსებადობის ზღვრები ინოვაციურ 
ეკონომიკასთან. ნაშრომში განხილულია “ცოდნის ეკონომიკის” დეფინიციის განვითარება და, ასევე, მისი 
ინფრასტრუქტურის კომპონენტების ერთობლიობა. “ინოვაციური ეკონომიკის” და “ცოდნის ეკონომიკის” 
ინფრასტრუქტურების კომპონენტების შედარების საფუძველზე დადგენილია მათი 
ურთიერთშეთავსებადობის ხარისხი. განიხილება ცოდნის ეკონომიკის “განათლების” კომპონენტის 
შინაარსი და “ინტელექტუალური კაპიტალის”, “ინფორმაციული სექტორის” და “ქსელური 
სტრუქტურების” კომპონენტების შინაარსი, რომლებიც შედიან როგორც ცოდნის, ასევე ინოვაციური 
ეკონომიკის ინფრასტრუქტურის შემადგენლობაში.  
უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში იზრდება იმის გაგება, რომ საჭიროა მოქმედი 
ეკონომიკური სისტემის არსებითი რეფორმირება, რაც დაკავშირებულია გახშირებული ეკონომიკური 
კრიზისების შედეგად წარმოქმნილი საფრთხეების ნეიტრალიზაციის აუცილებლობასთან, ასევე, იმ 
საფრთხეების, რომლებიც გამოწვეულია ბუნებრივი გარემოს დაბინძურებით, კლიმატის ცვლილებით, 
თვალმისაწვდომ მომავალში რიგი უმნიშვნელოვანესი გაუნახლებადი ბუნებრივი რესურსების 
მოსალოდნელი გამოფიტვით,  ნარჩენების დაგროვებით და ა. შ. ამიტომ, მთელ მსოფლიოში და 
განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში, ხდება “ალტერნატიული” ეკონომიკების ფორმირება, 
უპირველეს ყოვლისა, ინოვაციური ეკონომიკის, “მწვანე” ეკონომიკის და წრიული (მრავალბრუნვადი) 
ეკონომიკის. ამასთან ერთად, მეცნიერები დიდ ყურადღებას უთმობენ “ცოდნის ეკონომიკის”, 
“ინფორმაციული საზოგადოების” (ინფორმაციული ეკონომიკის) და გლობალური ქსელური ეკონომიკის 
განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების შემუშავებას. როგორ ცნობილია, განვითარებულ 
ქვეყნებში ამჟამად მთავარი ტენდენციაა ინოვაციური ეკონომიკის მშენებლობა, რომლისთვისაც 
ძირითადად მუშავდება სახელმწიფო და საბაზრო (ბიზნეს-) კოორდინაციის მექანიზმები. ბოლო დროს, 
ინოვაციური ეკონომიკის თეორიასთან ერთად, განსაკუთრებით ვითარდება ცოდნის ეკონომიკის 
თეორია. ამიტომ, ამ ნაშრომში შევეცადე ამეხსნა ცოდნის ეკონომიკის არსი და ინოვაციური ეკონომიკის 
სტრუქტურის კომპონენტების ერთობლიობისა და ცოდნის ეკონომიკის სტრუქტურის კომპონენტების 
ერთობლიობის შედარების გზით დამედგინა ამ ეკონომიკების შეთავსებადობის ხარისხი. ნაშრომში ასევე 
ახსნილია ცოდნის ეკონომიკის ისეთი კომპონენტის თანამედროვე ინტერპრეტაცია, როგორიცაა 
“განათლება” და ისეთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი კომპონენტების (რომლებიც შედის როგორც 
ცოდნის ეკონომიკის, ასევე ინოვაციური ეკონომიკის სტრუქტურაში) შინაარსი, როგორიცაა 
‘ინტელექტუალური კაპიტალი”, “ეკონომიკის ინფორმაციული სექტორი” და “ქსელური სტრუქტურები”. 
ეს კომპონენტები მე წარმოვადგინე არა როგორც ცალკეული ეკონომიკები, არამედ როგორც ცოდნის 
ეკონომიკისა და ინოვაციური ეკონომიკის შემადგენელი ელემენტები. 
ცოდნის ეკონომიკის ცნების განსაზღვრებების ანალიზიდან და კვლევის შემდგომი ლოგიკიდან ჩვენ 
მივედით დასკვნამდე, რომ ამ ცნების თანამედროვე განსაზღვრება უნდა იყოს შემდეგი: ცოდნის 
ეკონომიკა არის ეკონომიკა, რომელიც კონცენტრირებულია ინტელექტუალურ კაპიტალში 
(ადამიანისეული, ორგანიზაციული და ურთიერთობების კაპიტალი), განათლების სისტემაში, 
ინფორმაციულ გარემოში, ქსელურ სტრუქტურებში და, რაც მთავარია, ინოვაციურ სისტემებში, 
რომლებშიც გამოიყენება შესაბამისი საფინანსო რესურსები.  
ნაშრომში ასევე განსაზღვრულია ცოდნის ეკონომიკის ადგილი თანამედროვე ეკონომიკების სისტემაში. 
ინოვაციური ეკონომიკისა და ცოდნის ეკონომიკის ინფრასტრუქტურების კომპონენტების  ერთობლიობის 
შედარების საფუძველზე მივედით დასკვნამდე, რომ ცნებები “ცოდნის ეკონომიკა” და “ინოვაციური 
ეკონომიკა” სინონიმები თუ არა, შინაარსობრივად მაინც ძალიან დაახლოებული ცნებებია _ ისინი 
განსხვავდებიან მხოლოდ “განათლების” კომპონენტით, რომელიც ცოდნის ეკონომიკის ერთ-ერთი 
საკვანძო კომპონენტია, მაგრამ ფორმალურად არ შედის ინოვაციური ეკონომიკის კომპონენტების 
რიცხვში. ჩვენი აზრით, ისეთი ცნებები, როგორც “ინფორმაციული ეკონომიკა”, “ინტელექტუალური 
ეკონომიკა” და “ქსელური ეკონომიკაა” არ წარმოადგენენ ცოდნის ეკონომიკის და ინოვაციური ეკონომიკის 
სინონიმებს, არამედ შედიან მათში როგორც სტრუქტურული კომპონენტები სახელწოდებით 
“ინტელექტუალური კაპიტალი”, “ეკონომიკის ინფორმაციული სექტორი” და “ქსელური სტრუქტურები” 
(რაც განიხილება ამ ნაშრომში ციტირებულ მრავალ პუბლიკაციაში). ამ ცნებების შინაარსი დეტალურად 
არის ნაჩვენები წინამდებარე ნაშრომის ბოლო ოთხ პარაგრაფში. 
დასასრულს, საჭიროდ ჩავთვალეთ აღვნიშნოთ შემდეგი გარემოება: მრავალი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ 
ბოლო პერიოდში გაჩნდა თანამედროვე ეკონომიკის მრავალი სადისკუსიო კონცეფცია. მაგრამ თუ 
“ცოდნის ეკონომიკის” კონცეფცია ჯერ კიდევ იმყოფება სადისკუსიო სტადიაში, “ინოვაციური 
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ეკონომიკის” კონცეფცია უკვე დიდი ხანია პოულობს პრაქტიკულ განსახიერებას ბევრ განვითარებულ 
ქვეყანაში, რაც განიხილება, ანალიზდება და სისტემატიზებულია ჩვენი ინსტიტუტის მრავალ 
პუბლიკაციაში. ასე რომ, კონცეფციების რეალობაში პრაქტიკული განსახიერების დროს, პირველ რიგში 
აუცილებელია იმ თეორიული და პრაქტიკული ორიენტაციის ნაშრომებზე დაყრდნობა, რომლებიც 
ეძღვნება ინოვაციური ეკონომიკის ჩამოყალიბების საკითხებს.  ბერულავა გ. ბიზნესსა და და 
უნივერსიტეტებს შორის ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერის ორგანიზაციული ასპექტები. 
ნაშრომში, გამოკვლეულია ორგანიზაციული ფორმებისა და სტრუქტურების ერთობლიობს, რომელსაც  
მიმართავენ უნივერსიტეტები თავიანთი ცოდნის კომერციალიზაციისა და ბიზნესში ტექნოლოგიების 
ტრანსფერის უზრუნველსაყოფად. უნივერსიტეტების მიერ ტექნოლოგიათა ტრანსფერის ორგანიზაცია 
(ტტო) წარმოადგენს მთელ ეკოსისტემას, რომელიც მოიცავს ქვედა დონის ერთეულებს, როგორიცაა 
ტექნოლოგიათა ტრანსფერის ოფისები, სამეცნიერო პარკები, ინკუბატორები და საუნივერსიტეტო 
ვენჩურული ფონდები. თითოეულ ამ ერთეულს ახასიათებს საკუთარი მიზნები, ფუნქციები და 
ორგანიზაციული დიზაინის ტიპები. 

განვიხილია ძირითადად ტტო-ების ორგანიზაციული ასპექტები. ტტო-ების ორგანიზაციული 
დიზაინი, მათი შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურის, მმართველობითი სტრუქტურისა და საკუთრების 
სტრუქტურის შესაბამისად. 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ტტო-ის სხვადასხვა ორგანიზაციული ფორმა, რომელსაც 
უნივერსიტეტები იყენებენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დასადგენად და ამ უფლებებიდან 
შემოსავლის უზრუნველსაყოფად, გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის ტექნოლოგიისა და სალიცენზიო 
ოპერაციების შედარებით პროდუქტიულობაზე. 

კვლევის შედეგად წარმოიშვა გარკვეული მტკიცებულებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს 
პოლიტიკის შემქმნელებსა და ტტო-ს მენეჯერებს ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურის 
შემუშავებაში, რაც განაპირობებს წარმატებულად ჯანსაღ სტრატეგიების ფორმულირებას და შესაბამისი 
აქტივობების რეალიზაციას ტექნოლოგიის ტრანსფერისა და ცოდნის კომერციალიზაციის 
მიმართულებით.
ბრეგვაძე გ. ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბების ისტორია პოსტინდუსტრიულ ქვეყნებში. ნაშრომში 
განხილულია ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბების ისტორია პოსტინდუსტრიულ ქვეყნებში, 
გაანალიზებულია ცოდნის ეკონომიკის მნიშვნელობა თანამედროვე ეპოქაში და  მსოფლიო ბანკის მიერ 
შემუშავებული ცოდნის ეკონომიკის ინდექსის მაჩვენებლები.
გოგოხია თ. ცოდნის კომერციალიზაციის ძირითადი მიმართულებები განვითარებულ ქვეყნებში.
   ნაშრომში განხილულია ცოდნის კომერციალიზაციის პროცესის მთავარი ხელშემწყობი ტენდენციები და 
ძირითადი მიმართულებები ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე.
    მოყვანილია ამ ქვეყნების გარკვეული გამოცდილება ამ პროცესთან დაკავშირებული ზოგიერთი 
პრობლემის მოგვარებაში და, შესაბამისად, ამ პროცესის სრულყოფის გზების შემუშავებაში.
შესაბამისი ლიტერატურის მიმოხილვის საფუძველზე გამოტანილია დასკვნა, რომ განხილულ ქვეყნებში 
ცოდნის კომერციალიზაციის პროცესის დანერგვის ხელშემწყობი მექანიზმების შემუშავებასა და 
სრულყოფაში ძირითად მიმართულებებად გვევლინება, ერთი მხრივ, ამ პროცესის ფინანსური 
მხარდაჭერა, ხოლო მეორე მხრივ - იურიდიული (სამართლებრივი) უზრუნველყოფა (განსაკუთრებით, 
სახელმწიფო სახსრებით შექმნილი ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების განსაზღვრის 
თვალსაზრისით).  
დავლაშერიძე ნ. ადამიანისეული კაპიტალის პრობლემები ნობელის პრემიის ლაურეატების შრომებში.
ნაშრომში განხილულია  ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატების წვლილი ადამიანისეული  
კაპიტალის  საკითხების დამუშავებაში, რამდენადაც ის    წარმოადგენს  ინოვაციური   ეკონომიკის  და 
ცოდნის  ეკონომიკის ჩამოყალიბების და  განვითარების   მთავარ ფაქტორს.  აღსანიშნავია, რომ  
თავდაპირველად  ადამიანისეულ კაპიტალში   იგულისხმებოდა  მხოლოდ  ადამიანში ინვესტიციების  
ერთობლიობა,  რაც ამაღლებდა  მის შრომისუნარიანობას -  განათლებას და პროფესიულ ჩვევებს. შემდგომ 
ეს ცნება  გაფართოვდა, მასში შევიდა  სამომხმარებლო დანახარჯები ოჯახის  ხარჯები   კვებაზე, 
ტანსაცმელზე,  საცხოვრებელზე, განათლებაზე,  ჯანდაცვაზე,  კულტურაზე და  სახელმწიფო  
დანახარჯები ამ  მიზნით.  ადამიანისეული კაპიტალის,  როგორც საწარმოო   ფაქტორის  ცნება პირველმა  
შემოიღო  და ბევრიც გააკეთა  ადამიანისეული კაპიტალის, როგორც  ინდუსტრიული და 
პოსტინდუსტრიული  ეკონომიკების მთავარი  მამოძრავებელი ძალის  და ფუნდამეტის   როლის გასაგებად  
თეოდორ უილიამ  შულცმა.  თანამედროვე    ეკონომიკური აზრის კლასიკად კი იქცა   გარი სტენლი 
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ბეკერის ტრაქტატები. სწორედ ადამიანისეული კაპიტალის  თეორიის  საფუძვლების შექმნისათვის  
ნობელის  პრემია მიენიჭათ  თ. შულცს (1979) და გ. ბეკერს (1992).  გ. ბეკერმა პირველმა  მიიყვანა  
ადამიანისეული  კაპიტალის ცნება მიკროდონეზე. თავის ნაშრომებში  მან  მოგვცა ერთიანი  სქემა 
ადამიანისეული   კაპიტალის  გასაგებად,  ეყრდნობოდა  რა ადამიანისეულ კაპიტალზე აღქმას,  როგორც 
რაციონალურსა და  მიზანშეწონილზე. გამოიყენა რა  ისეთი  ცნებები, როგორიცაა იშვიათობა,ფასი, 
ალტერნატიული  დანახარჯები და ა.შ. მის  მიერ ჩამოყალიბებული  მოდელი საფუძვლად დაედო ყველა  
შემდგომ კვლევებს  ამ დარგში.  ადამიანისეული   კაპიტალი - ესაა  ცოდნის, უნარების, მოტივაციების 
მარაგი, რაც  ყველას  გააჩნია. განსაკუთრებული  წვლილი შეიტანა  ბეკერმა  ფირმის  კონკურენციის, 
სტრატეგიის  და განვითარების  თეორიაში, მან  შემოიღო განსხვავება  ადამიანში  სპეცილაური  და  
საერთო  ინვესტიციებს  შორის. ხაზი გაუსვა  სპეცილაური განათლების, სპეციალურ ცოდნას და ჩვევების  
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას.  ბეკერის ნაშრომები  საფუძვლად  დაედო ფირმის  და კონკურენციის  
თანამედროვე  თეორიის შექმნას.   ადამიანისეული კაპიტალის  თანამედროვე   თეორიის განვითარებაში  
მნიშვნელოვანი  წვილილი  შეიტანეს   აგრეთვე ნობელის  პრემიის ლაურეატებმა  ეკონომიკის დარგში  რ. 
სოლოუმ, ს.კუზნეცმა, რ. ლუკასმა, კ.ეროუმ.  
დათუნაშვილი ლ. ცოდნის კლასიფიკაცია, წარმოება და გავრცელება. ნაშრომში შესწავლილია ცოდნის, 
როგორც საზოგადოების მატერიალური და სულიერი საქმიანობის პროდუქტის არსი და მნიშვნელობა. 
ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ცოდნა აუცილებელია ადამიანისთვის მის ირგვლივ არსებულ სამყაროში 
ორიენტაციისათვის, მოვლენათა ახსნისა და განჭვრეტისათვის. გაანალიზებულია ცოდნის, როგორც 
რთული სისტემის კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით, ისეთის, როგორიც არის არამეცნიერული 
და მეცნიერული ცოდნა;

გაშუქებულია არამეცნიერული ცოდნის სახეები: ფსევდომეცნიერული, პარამეცნიერული, 
კვაზიმეცნიერული, ანტიმეცნიერული, ყოველდღიური ცოდნა, საკუთრივ-პიროვნული და ხალხური 
ცოდნა. განხილულია აღნიშნული პრობლემის მკვლევარებიდან ი. ა.  პონომარიოვის, ტ. გ. ლეშკევიჩის, ვ. 
ვ. ილინას, პ. ტ. კალინინას, პროფესორების ფ. მაჰლუპის და ჯ. მოკირას შეხედულებები მეცნიერული 
ცოდნის კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით;

ვრცლად არის გაანალიზებული ცოდნის ძირითადი მწარმოებლების: განათლებისა და მეცნიერების 
როლი და მნიშვნელობა ახალი ცოდნის წარმოების საქმეში. ასევე ხაზგასმულია ამ ორი ინსტიტუტის დიდ 
მნიშვნელობაზე საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებისა და ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის საქმეში. 
განხილულია განათლება და მეცნიერება ზოგადად, და ყურადღება გამახვილებულია ევროკავშირის 
ქვეყნებში ამ ორი ინსტიტუტის საქმიანობასთან დაკავშირებით;

მიმოხილულია ცოდნის გავრცელების ძირითადი საშუალებების _ ინფორმაციის მასობრივი 
საშუალებების ინდუსტრია GMU-ისა და კომუნიკაციების და საერთაშორისო ბიზნეს მანქანების 
კორპორაციის IBM-ის საქმიანობა, ასევე ყურადღება გამახვილებულია ცოდნის გადაცემის 
პიროვნებათაშორისო და საზოგადოებრივი არხების საქმიანობაზე.
დვალიშვილი ლ. ატმოსფეროს დაცვის ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებში.
ნაშრომში მიმოხილულია ეკოლოგიური პრობლემების ზოგად-საკაცობრიო მნიშვნელობის შესახებ. 
მითითებულია ამ პრობლემათა სიმწვავისა და საზოგადოებაზე ზემოქმედების მასშტაბებზე. 

ვრცლად მიმოხილულია ადამიანის ბუნებაში ჩარევის მოცულობასა და მის შედეგებზე, ზოგადად 
გლობალურ პრობლემებს შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირსა და გლობალურ გარემოში საზოგადოების 
საქმიანობის შედეგებზე.

გამოკვეთილია ბიოუსაფრთხოების საკითხების მჭიდრო ურთიერთკავშირი ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს 
ეკოლოგიურ კომპონენტებთან.

განხილულია ევროკავშირში ჰაერის გაჭუჭყიანებით გამოწვეული საზოგადოებრივ განვითარებაზე 
უარყოფითი გავლენის შესახებ.

აღნიშნულია XXI საუკუნის დასაწყისისათვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მდგომარეობა ჰაერის 
სხვადასხვა დამაბინძურებლის გამონაბოლქვის ფონზე და ამ მიმართულებით ევროკავშირის 
ჰაერდაცვითი პოლიტიკის განსაკუთრებული აქცენტირების შესახებ.

მითითებულია, როგორ უნდა შეფასდეს ჰაერის დაცვა, როგორ რეგულირდეს ჰაერის დაცვის ჩარჩო 
პოლიტიკა და რას უნდა ითვალისწინებდეს ევროკავშირის ეკოლოგიურ პოლიტიკაში მოქნილი საბაზრო 
ინსტრუმენტების ჩართვა.

აღნიშნულია ეკოლოგიურ პრობლემებზე გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მუშაობის გავლენის 
შესახებ.
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თეთრაული ც. miwis resursebis dacvis ekonomikuri problemebi evrokavSiris qveynebSi. naSromSi 
ganxilulia miwis, rogorc gansakuTrebuli bunebrivi resursis roli da mniSvneloba Tanamedrove civilizaciis 
arsebobisaTvis, agreTve evrokavSiris mier SemuSavebuli kanonebi da direqtivebi am umniSvnelovanesi 
resursis dacvis kuTxiT, raTa evrokavSiris qveynebma Tavidan aicilon iseTi globaluri safrTxe rogoricaa 
niadagis erozia, misi degradacia, ekologiuri katastrofebi da a.S. naSromSi gaSuqebulia niadagis saxeebi da 
mecnieruli kvlevebi niadagTmcodneobaSi, agreTve evrokavSiris qveynebis gamocdileba miwis resursebis 
dacvis saqmeSi.
თოთლაძე ლ.,  თაფლაძე თ. დამოკიდებულება ადამიანისეულ კაპიტალსა და  ეკონომიკურ ზრდას შორის 
ევროკავშირის ქვეყნებში. ნაშრომი ეძღვნება ადამიანისეული კაპიტალისა და ეკონომიკური ზრდის 
დამოკიდებულების როგორც თეორიული კონცეფციების ანალიზს, ასევე პრაქტიკულ ასპექტებს 
ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითზე. მასში განხილულია ადამიანისეული კაპიტალის გაზომვის 
მეთოდოლოგიური ასპექტები: სხვადასხვა მეთოდოლოგიურ საფუძველზე  გაანგარიშებადი 
მაჩვენებლები. ხაზგასმულია არხები, რომელთა მეშვეობითაც ადამიანისეული კაპიტალი გავლენას 
ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი ადამიანისეული 
კაპიტალის ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის შეფასების რაოდენობრივ ასპექტებს ეკონომიკურ 
ლიტერატურაში არსებული ფუნდამენტური და ემპირიული კვლევების შედეგების საფუძველზე.
კაკულია ე. ინფორმაცია და ცოდნა პოსტინდუსტრიულ   ქვეყნებში: ეკონომიკური  ასპექტები. ნაშრომში  
შესწავლილია  ინფორმაციის და ცოდნის არსი და მნიშვნელობა; საუბარია პოსტინდუსტრიული 
საზოგადოების წარმოშობის კრიტერიუმებზე, მიზეზებზე, ეკონომიკის თავისებურებებზე: 
დეინდუსტრიალიზაციაზე;  საინვესტიციო პროცესების თავისებურებებზე;
კაპიტალზე ცოდნის უპირატესობაზე;  მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებაზე.  მოკლედ არის 
განხილული  სოციალური სტრუქტურა. ქვეყნების  მიხედვით, გაანალიზებულია ცი  (ცოდნის ინდექს)-ის, 
maRalteqnologiuri produqciis bazrებze calkeuli mowinave qveynis poziciის (msoflio bazris saerTo 
moculobaSi, %) და მეცნიერების დაფინანსების  მონაცემები. 
კვარაცხელია მ. ადამიანისეული კაპიტალის გამოყენების თავისებურებები ევროკავშირის ქვეყნებში.
ნაშრომში გამოკვლეულია ევროკავშირის ქვეყნებში ადამიანისეული კაპიტალის გამოყენების 
თავისებურებები. ასევე გაანალიზებულია მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მნიშვნელობა 
სხვადასხვა დონეზე. გამოკვეთილია მთელი რიგი თავისებურებები, რომლებიც ეხება  განათლების 
სისტემის სრულყოფას, სადაც მნიშვნელოვანია ინვესტიციების გაზრდა. ეს, პირველ რიგში, ეხება არსებულ 
უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემას, რომლის სრულყოფის მექანიზმები შემუშავებულია ევროპის 
ქვეყნებში.
კურატაშვილი ალ., კურატაშვილი ქ. adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis Teoriuli 
problemebi.

samecniero naSromSi ganxilulia adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis Teoriuli 
problemebi.

gansakuTrebuli yuradReba samecniero naSromSi eTmoba adamianiseuli kapitalis _ rogorc 
adamianiseuli inteleqtualuri kapitalis ganxilvis aucileblobas.

amrigad, adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis Teoriuli problemebis gadasaWrelad 
principul mniSvnelobas iZens mecnieruli Semoqmedeba da kultura _ rogorc inteleqtualuri kapitali.

naSromis mecnierul siaxles warmoadgens adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis 
Teoriuli safuZvlebis saxiT _ adamianiseuli inteleqtualuri kapitalis ganxilva, rogorc samecniero kvlevaSi, ise 
praqtikaSi, rodesac ganmsazRvrel adamianiseul kapitals warmoadgens mecnieruli Semoqmedeba da kultura 
_ rogorc inteleqtualuri kapitali.
ლაზარაშვილი თ. ცოდნის ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაცია, სტრატეგია და პოლიტიკა. 
statiaSi ganxilulia “codnis ekonomikis” arsi da gaSuqebulia is ZiriTadi gzebi, riTic xdeba codnis ekonomikis 
internacionalizacia. kerZos ki yuradRebaa gamaxvilebuli samecniero-teqnikur progresze, romelic gamodis 
codnis internacionalizaciis ZiriTad saSualebad. gaanalizebulia samecniero-teqnikuri progresis 
daCqarebisaken mimarTuli saxelmwifo politika, romelic sami ZiriTadi mimarTulebiTaa warmodgenili. 
statiaSia yuradRebaa gamaxvilebuli codnis ekonomikis strategiebsa da politikaze, kerZod gaSuqebulia is 
ZiriTadi samecniero-teqnologiuri politikis konceptualuri modelebi, romlebmac safuZveli Cauyares am politikis 
formirebas. 
მელაშვილი მ., ქველაძე ქ., ქისტაური ნ. ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების თავისებურებები ევროკავშირსა 
და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში. ნაშრომი ეძღვნება დღევანდელობის ერთ-ერთ მეტად საინტერესო და 
მნიშვნელოვან პრობლემას - ცოდნის ეკონომიკას, რომლის ფორმირებაც უმეტესი ავტორის შეფასებით XX 
საუკუნის 60-იანი წლებიდან იწყება. თვით ტერმინი „ცოდნის ეკონომიკა“ პირველად 1962 წელს ავსტრო-
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ამერიკელმა მეცნიერმა ფრიც მაჰლუპმა შემოიტანა; აქვე განხილულია ცოდნის ეკონომიკის 
ფორმირებისათვის აუცილებელი წინაპირობები და მისი არსებობის ეტაპები.

ნაშრომში ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე 
განხილულია „ცოდნის ეკონომიკის“ ფორმირების და შემდგომი განვითარების ზოგადი თავისებურებები, 
რომლებიც დამახასიათებელია ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის. ნაშრომში ნაჩვენებია აგრეთვე ის 
ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოში კომპეტენტური ანალიტიკური 
ორგანიზაციები ითვლიან ამა თუ იმ ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნიკურ პოტენციალს და შესაბამის ინდექსს 
ანიჭებენ მას. მოყვანილია ცოდნის ეკონომიკის სხვადასხვა მაჩვენებელთა ციფრობრივი ანალიზი 
ევროკავშირის და მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების მაგალითზე.
ნოზაძე ზ. წყლის რესურსების დაცვის ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებში.
ანგარიშში მოცემულია წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების და დაცვის პრობლემების შესახებ 
ევროკავშირის ქვეყნებში. გაანალიზებულია ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სხვადასხვაგვარი მეთოდები, 
როგორიცაა: მექანიკური, ფიზიკურ-ქიმიური, ქიმიური, ბიოლოგიური, აგრეთვე ახალი ეფექტური 
მეთოდები: რადიაციული გაწმენდა, ელექტროქიმიური მეთოდი, ოზონირება, მაგნიტური დამუშავება, 
ელექტროფილტრაცია. მოცემულია სანიტარული ზონების მნიშვნელობა წყლის რესურსების დაცვის 
საქმეში. განხილულია ესპანეთის ნაციონალური წყლის საბჭოს სტრუქტურა, მისი მთავარი ფუნქციები, 
საბჭოს წევრების არჩევის წესები და კანონზომიერებები.
პაპავა ვლ. ინოვაციურ საქმიანობაში ადამიანისეული ფაქტორის გააქტიურების ძირითადი 
მიმართულებები ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. ნაშრომი ეძღვნება ევროკავშირის 
პოსტკომუნისტურ ქვეყნების ინოვაციურ საქმიანობაში ადამიანისეული ფაქტორის გააქტიურების 
ძირითად მიმართულებებს. ინოვაციური საქმიანობის აქტორი იგივე “ინოვაციური ადამიანია” (homo 
innovatus-ი). ის ადამიანის აბსტრაქტუილი მოდელია, რომლისთვისაც დამახასიათებელი უნდა იყოს 
ახალი იდეების გენერირება, სტრატეგიული აზროვნება, გახსნილობა და რისკიანობა, და სხვ. რადგანაც 
homo innovatus-ი თავისი ბუნებით მომავალზეა ორიენტირებული, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას 
თუ რამდენადაა საზოგადოებაში ეკნომიკური ოპტიმიზმის გარემო ჩამოყალიბებული. გაანალიზებულია 
ბიზნესისთვის ეკონომიკური ოპტიმიზმის გარემოს შექმნის წინაპირობები და სირთულეები. 
გამოვლენილია ამ კუთხით ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს შორის ყველაზე წარმატებული და 
წარუმეტებელი ქვეყნები.
სიგუა გ. ცოდნის ეკონომიკა, როგორც ინოვაციური განვითარების ძირითადი ფაქტორი.

Tanamedrove pirobebSi did mniSvnelobas iZens mecnierebis ekonomikuri funqciebis, misi funqcionirebisa 
da ganviTarebis kanonzomierebis, sazogadoebrivi cxovrebis materialur da sulier sferoebTan 
urTierTqmedebis, mecnierebis, teqnikisa da socialuri pirobebis urTierTkavSiris Seswavla. 

naSromSi naCvenebia, rom saerTaSoriso safinanso organizaciebisa da dasavleli eqspertebis 
umravlesobis rekomendaciebi ar iTvaliswinebs ganviTarebadi (maT Soris, postsabWoTa) qveynebis sawyis 
pirobebs, xSirad ki maT interesebsac. TavianT ZiriTad miznad maT miaCniaT Sromis saerTaSoriso 
danawilebaSi arsebuli mdgomareobis SenarCuneba da am qveynebis gadaqceva dasavleTisaTvis nedleulis 
mimwodeblad.
ქავთარაძე თ. ცოდნის გადაცემა სოფლის მეურნეობაში. naSromSi Seswavlilia codnis gavrcelebis sistemis 
arsi, romelic momsaxurebas uwevs sasoflo-sameurneo saqonelmwarmoeblebs. sasoflo-sameurneo 
mwarmoeblebis problemebis gadasawyvetad dasabuTebulia samecniero-kvleviT da umaRlesi ganaTlebiT 
dawesebulebebSi soflad, fermerebisaTvis codnis gavrcelebis sistemebi. statiaSi aSS-sa da ruseTis 
magaliTze moyvanilia fermerebis codnis gadacemisaTvis am qveynebSi gaweuli samsaxurebis ganviTarebis 
gamocdileba. 
ქველაძე ქ. ცოდნის ბაზარი ინოვაციურ ეკონომიკაში. naSromi eZRvneba Tanamedroveobis erT-erT metad 
saintereso da iseT mniSvnelovan problemas, rogoricaa codnis bazari da misi roli inovaciur ekonomikaSi. 
codnis bazari astimulirebs codnisa da misi, rogorc saqonlis ganviTarebis uwyvet process, radganac codnas 
gaaCnia Tviseba, moralurad moZveldes, igi mudmivad unda ganaxldes da miesadagos axal, ufro maRal 
moTxovnebs. codnis bazari warmoadgens ekonomikuri urTierTobebis erTobliobas, romelic Camoyalibdeba 
erTi mxriv, codnis mwarmoebelsa da gamyidvels Soris da meore mxriv, am saqonlis myidvelebs Soris. codnis 
marTvis eqspertebi Tvlian, rom msoflio codnis bazari, anu aRniSnuli gacvla-gamocvlis bazari aris is axali 
bazari, romlis potenciuri moculoba trilionobiT aSS dolars utoldeba. 
  naSromSi vrcladaa ganxiluli codnis bazris struqtura, specifika, funqcionirebis principebi da 
Taviseburebani, klasifikacia, bazris defeqtebi da is sxva mniSvnelovani ekonomikuri maxasiaTeblebi, 
romelTa ganviTarebis xelSewyoba gazrdis codnis bazris rols nebismieri qveynebis inovaciur ekonomikaSi.  
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aseve moyvanilia codnis bazris sxvadasxva ekonomikur maCvenebelTa cifrobrivi analizi msoflios 
mowinave qveynebis magaliTze.
ქისტაური ნ. ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების თავისებურებები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა 
და ჩინეთში. ნაშრომი ეძღვნება მსოფლიოში დღევანდელობის ისეთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას, 
როგორიცაა ადამიანისეული კაპიტალის განვითარება. დღეს ეკონომიკის წარმატებული განვითარება 
მხოლოდ კონკურენტუნარიანი ადამიანისეული კაპიტალის მეშვეობით მიიღწევა და მისი წილი ეროვნულ 
სიმდიდრეში, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში 70-90%-მდე აღწევს. 

ნაშრომში განხილულია ადამიანისეული კაპიტალის, როგორც მნიშვნელოვანი იდეის, წარმოშობის 
და შემდგომი განვითარების ისტორია, მისი სახეობები, სტრუქტურა და ნებისმიერი ქვეყნის 
ეკონომიკური წარმატებების დარგში მისი უპირველესი მნიშვნელობა. ადამიანისეული კაპიტალის 
შესწავლას რამდენიმე მსოფლიოში ცნობილი ანალიტიკური ჯგუფი ახორციელებს, რომელთა ანალიზის 
შედეგად ამა თუ იმ ქვეყანას შესაბამისი ინდექსი მიენიჭება, რომლებიც ასევე განხილულია ნაშრომში.
ნაშრომში ჩატარებულია ორი ქვეყნის - აშშ და ჩინეთის (როგორც დღეს ყველაზე განვითარებული და 
ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკის მქონე) - მონაცემების საინტერესო თეორიული და 
ციფრობრივი ანალიზი ადამიანისეული კაპიტალის ყველა სფეროსა და მიმართულების მიხედვით.
ცუცქირიძე მ. ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. 
განხილულია ცოდნის და ტექნოლოგიების ტრანსფერის ორგანიზაციის საკითხები, გამოკვლეულია მისი 
მიმართულებები და თანამედროვე ბიზნესის სისტემების განვითარებისათვის მისი მნიშვნელობა  
წარმოებათა ევროინტეგრაციული ურთიერთობების პირობებში.
ხუსკივაძე მ. რესურსული უზრუნველყოფა ინოვაციურ ეკონომიკაში თანამედროვე ეტაპზე.

ნაშრომი ეძღვნება თანამედროვე ეტაპზე ინოვაციური ეკონომიკური განვითარების ტრაექტორიაზე 
გადასვლის პირობებში მსოფლიოს რესურსული უზრუნველყოფის  პრობლემური საკითხების 
ანალიზს.  მასში განხილულია ქვეყნების მიხედვით სათბობ-ენერგეტიკული, მადნეული, მიწის და 
წყლის რესურსების მარაგები, მათი მოპოვებისა და მოხმარების პარამეტრები. გაანგარიშებულია 
ამგვარი რესურსებით მსოფლიოსა და ცალკეული ქვეყნების უზრუნველყოფის მაჩვენებლები და 
გამოვლენილია მათი ცვლილების ტენდენციები. ხაზგასმულია ბუნებრივ -რესურსული პოტენციალის 
განაწილების შეზღუდული გეოგრაფია და განვითარებული ქვეყნების რესურსდამოკიდებულება 
განვითარებად ქვეყნებზე. გაშუქებულია ღონისძიებები ბუნებრივი კაპიტალით  უზრუნველყოფის 
პრობლემების შერბილების თვალსაზრისით. ნაშრომის ბოლოს შემოთავაზებულია დასკვნები, 
რომლებიც მიღებულია დასმული აქტუალური საკითხის შესწავლის და შედეგთა განზოგადების 
საფუძველზე.   
ჯავახიშვილი რ. ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირებისა და მართვის იაპონური და სამხრეთ კორეული 
გამოცდილება. თანამედროვე პირობებში ადამიანისეული კაპიტალი საზოგადოებრივი წარმოების 
განვითარების მთავარი ფაქტორია. იგი კაპიტალის განსაკუთრებული სახეა, რომელშიც იგულისხმება 
ადამიანის ტალანტი, ინტელექტი, ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მის მფლობელს საშუალებას 
აძლევს მისი გამოყენებით მიიღოს მატერიალური სარგებელი. ადამიანისეული კაპიტალის გამოყენებით 
განვითარებულმა ქვეყნებმა არნახულ წარმატებებს მიაღწიეს საზოგადოებრივი პროგრესის გზაზე.

ნაშრომში გაანალიზებულია იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირებისა 
და მართვის სფეროში მიღწეული წარმატებები და დაგროვილი მდიდარი გამოცდილება, რამაც 
გადამწყვეტი როლი შეასრულა ამ ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ გარდაქმნებსა და ახალი ეკონომიკის 
ფორმირებაში. მასში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული განათლებისა და მეცნირების 
განვითარების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და განმტკიცების მიზნით განხორციელებულ 
ინვესტიციებზე, რასაც შედეგად მოჰყვა ადამიანისეული კაპიტალის ზრდა და მისი გამოყენების 
ეფექტიანობის ამაღლება და, რამაც, საბოლოო ჯამში, განსაზღვრა ეკონომიკის ზრდის მნიშვნელოვანი 
დაჩქარება და მოსახლეობის სოციალური ყოფის არსებითი გაუმჯობესება.

ნაშრომში გაანალიზებულია ადამიანისეული კაპიტალის მართვის იაპონური და სამხრეთკორეული 
მოდელები, მათი ფუნქციონირების პრინციპები და თავისებურებები, გამოვლენილია ამ საქმეში 
არსებული პრობლემები და გამოწვევები, გამოთქმულია მოსაზრებები მათი დროული მოგვარებისა და 
განვითარებადი სამყაროს ქვეყნებში გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ.
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება მეცნიე-
რების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პრო-
ექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებ-
ით)

1 2 3 4

1

„ბიზნესგარემოს რეფორმირება და 
ინოვაციას, მწარმოებლურობასა და 
ექსპორტს შორის არსებული კავშირი 
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში: 
ანალიზი ფირმების დონეზე“
დარგი - ეკონომიკა

YS-18-1304

2019-2020

თეიმურაზ გოგოხია      - 
ხელმძვანელი

გიორგი ბერულავა - მენტორი; 

თეა შონია - 

დამხმარე პერსონალი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

 kvlevis Sedegebis mixedviT yalibdeba axali empiriuli xedva gardamavali ekonomikebis pirobebSi 
moqmedi firmebis doneze, mizezobrivi kavSirebis mimarT iseT faqtorebs Soris, rogoricaa: biznesgaremo, sksss, 
inovacia da Sromis mwarmoebluroba.

 kvlevis Sedegad aRmoCenilia Zlieri mxardaWera im mosazrebis mimarT, romlis mixedviT, 
biznesgaremos indeqsi statistikurad mniSvnelovan zegavlenas axdens rogorc  sksss-is intensivobasa da 
inovaciebze, ise Sromis mwarmoeblurobaze (dadasturda. 

 kvleva adasturebs adrindeli kvlevebiT  gakeTebul mignebebs, romlis Tanaxmad, sksss aris inovaciis 
mniSvnelovani ganmsazRvreli (e.w. determinanti), xolo inovacia Sromis mwarmoeblurobis mamoZravebel Zalas 
(e.w. draivers) warmoadgens.

 kvlevis Sedegebis mixedviT SeiZleba vivaraudoT, rom  biznesgaremos SeuZlia Sromis 
mwarmoeblurobaze moaxdinos dadebiTi zegavlena rogorc pirdapir (transaqciuli xarjebis SemcirebiT da ukeTesi 
specializaciisa da mmarTvelobiTi struqturebis uzrunvelyofiT), aseve iribad (firmis sksss-sa da inovaciuri 
aqtivobebis stimulirebiT).

 zogadad, kvlevis Sedegebis mixedviT SeiZleba vivaraudoT, rom gardamaval ekonomikebSi 
biznesgaremo, romelic uzrunvelyofs stimulirebas rogorc codnaSi investirebis, ise inovaciuri aqtivobebisa da 
mwarmoeblurobis amaRlebis mimarTulebiT, warmoadgens Zalze mniSvnelovan faqtors firmis ganviTarebisTvis.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური

1 YS-18-1304 თეიმურაზ გოგოხია      - 
ხელმძვანელი
გიორგი ბერულავა - მენტორი; 
თეა შონია - 
დამხმარე პერსონალი

„ბიზნესგარემოს რეფორმირება და ინოვაციას, 
მწარმოებლურობასა და ექსპორტს შორის არსებული 
კავშირი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში: 
ანალიზი ფირმების დონეზე“
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№
ავტორი/ავტორე
ბი

მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 
საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1. პაპავა 
ვლადიმერ,
ჭარაია ვახტანგ,
ცოფურაშვილი 
გოჩა

რას მისცემს საქართველოს მარიხუანის 
ეკონომიკა? (ბროშურა)

ISBN 978-9941-8-0959-0

რონდელის ფონდი
თბილისი

39 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
  დღეისათვის დაგროვებული საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, საქართველოში 
საექსპორტოდ გათვალისწინებული სამედიცინო დანიშნულების მარიხუანის წარმოებას ქვეყნის 
ეკონომიკისათვის გარკვეული დადებითი შედეგები ექნება. კერძოდ, 5-წლიანი ციკლის (რადგანაც 
შესაბამისი ლიცენზია 5 წელზეა გათვლილი) განმავლობაში 1 ჰა ფართობის მქონე 10 კომპანია 667 მილიონი 
ლარის მოგებას მიიღებს. 0,5 ჰა ფართობის მქონე 10 კომპანია კი 5 წლის განმავლობაში ჯამურად 
დაახლოებით 306 მილიონი ლარის მოგებას მიიღებს. მაშასადამე, 20 პოტენციური კომპანიის მიერ მისაღები 
მოგება 5 წლის განმავლობაში, სავარაუდოდ, ჯამში 973 მილიონ ლარამდე უნდა იყოს. ბუნებრივია, რომ 
უფრო მეტი კომპანიისა და მეტი ფართობების გამოყოფის შემთხვევაში, მისაღები მოგების ოდენობაც 
შესაბამისად გაიზრდება. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ დიდი ბრიტანეთის გამოცდილებას, რომელიც 
2016 წელს მსოფლიოში მარიხუანის ყველაზე დიდი ექსპორტიორი იყო 2,1 ტონით, მაშინ საქართველოსთვის 
მოყვანილი ჩვენი გათვლები აშკარად ზედმეტად „ოპტიმისტურია“.
მოსალოდნელი მოგების შედარებით შთამბეჭდავ ოდენობასთან ბევრად უფრო მოკრძალებული იქნება 
სახელმწიფო ბიუჯეტის პოტენციური შემოსავლები, რაც განპირობებულია საქართველოში დღეს არსებული 
შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმით სასოფლოსამეურნეო წარმოებასა და ექსპორტზე. მარიხუანის 
წარმოებაზე საგადასახადო წნეხის გაზრდა კი ამ პროდუქტს კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო 
ბაზარზე აშკარად შეუმცირებს.
იმავე ზედმეტად „ოპტიმისტური“ პირობითი მაგალითისათვის, როცა ბაზარზე გვეყოლება 1 ჰა ფართობის 
10 და ასევე 0,5 ჰა ფართობის 10 კომპანია (ანუ სულ 20 კომპანია), მაშინ პროექტის განხორციელების პირველ 
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი გაიზრდება 53 261 000 ლარით, ხოლო მომდევნო ოთხ წელიწადში, წლიურად  
60 862 800 ლარით. ეს კი, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის თანახმად, ბიუჯეტს (რომელიც 
13 090 მილიარდი ლარია) მხოლოდ 0,41 პროცენტით გაზრდის.
არანაკლებ საყურადღებოა ის პარამეტრიც, თუ რამდენად შემცირდება საქართველოს საგარეო სავაჭრო 
ბალანსის დეფიციტი, რომელიც 2017 წელს 5,2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატებოდა. რადგანაც 
მარიხუანის განხილული პირობითი მაგალითის შემთხვევაში ჯამში ადგილი ექნება 12 ტონა პროდუქციის 
ექსპორტს, მისი ჯამური ღირებულება 120 000 000 აშშ დოლარი იქნება. მაშასადამე, საგარეო სავაჭრო 
ბალანსის დეფიციტის შემცირება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 2,3 პროცენტით.
მართალია, სამედიცინო მარიხუანის ექსპორტს გარკვეული დოზით პოზიტიური გავლენა ექნება 
საქართველოს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც არ იკვეთება რაიმე 
მნიშვნელოვანი გარდატეხა. კერძოდ, მოყვანილი პირობითი მაგალითის შემთხვევაში, 2018 წლის 30 
სექტემბრის მონაცემების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვებთან 
მიმართებაში უცხოური ვალუტის შემოდინება ამ რეზერვების მხოლოდ 3,8 პროცენტი იქნება.
პრაქტიკულად, არც დასაქმება გაიზრდება მნიშვნელოვნად. კერძოდ, განხილული პირობითი მაგალითის 
შემთხვევაში, სულ შესაძლებელია 1700 ადამიანი დასაქმდეს, რაც მთლიანი დასაქმების 0,1 პროცენტი, ხოლო 
დაქირავებით დასაქმებულების მხოლოდ 0,19 პროცენტი იქნება. იმავდროულად, უმუშევრობის 
მაჩვენებელი 0,1 პროცენტული პუნქტით, ანუ 12,0 პროცენტამდე შემცირდება.
სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გატანით მიღებულ ეკონომიკურ ზრდას ეკონომისტები „კუდში 
მიმდევარ ზრდას“ უწოდებენ და ის სამართლიანადაა მიჩნეული ეკონომიკურ ჩამორჩენილობის 
ხელშემწყობად. ჩვენნაირი ქვეყნისთვის კი ეკონომიკის
სწორი განვითარება მხოლოდ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის და ეროვნული ეკონომიკის 
ინდუსტრიალიზაციის საფუძველზეა შესაძლებელი.
როგორც ცნობილია, სამედიცინო მარიხუანის წარმოების ტექნოლოგიური ნორმების სრული დაცვა 
ითვალისწინებს თრობის კომპონენტის მაქსიმალურ შემცირებას. იმავდროულად ნაკლებ სავარაუდოა, რომ 
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განვითარების დღევანდელ დონეზე საქართველოში შესაძლებელი გახდეს ამ ტექნოლოგიის სრული დაცვის 
უზრუნველყოფა.
ამ ეტაპზე, სამწუხაროდ, სამართალდამცავ ორგანოებს, განსაკუთრებით იმ ვითარების გათვალისწინებით, 
რომ ნარკოტიკების მოხმარება საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე დეკრიმინალიზებული 
აქვს, არ შესწევთ უნარი აკრძალონ ნარკოტიკების არალეგალურ ბაზარზე მათი მიწოდება. ხოლო მარიხუანის 
პლანტაციების თუნდაც მხოლოდ საექსპორტო მიზნით გაშენების შემთხვევაში, საქართველოში გაიზრდება 
ნარკოტიკების არალეგალურ ბაზარზე მიწოდების პოტენციური შესაძლებლობა.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საქართველოში მარიხუანის ეკონომიკის შექმნა და განვითარება 
ჩვენი სახელმწიფოსთვის და მთლიანად ქვეყნისთვის (გარდა ამ ბიზნესით დაკავებულთათვის) დიდ 
დადებით შედეგებს ვერ იძლევა, ხოლო დამატებით რეალურ საფრთხეებს კი, ქართული სახელმწიფოს 
განვითარების არსებული დონის გათვალისწინებით, ნამდვილად ქმნის.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები
კრებულის სახელწოდება, 
საერთაშორისო სტანდარ-
ტული კოდი  ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 ინსტიტუტის ყველა 
მეცნიერი თანამშრომელი

„სამეცნიერო შრომების 
კრებული“, ტ. XII
ISSN 1987-6904

თსუ პაატა გუგუშვილის სახე-
ლობის ეკონომიკის ინსტიტუტ-
ის გამომცემლობა

450

2 ინსტიტუტის ყველა 
მეცნიერი თანამშრომელი

„მწვანე ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე 
პრობლემები“
ISBN 978-9941-13-854-6

თსუ პაატა გუგუშვილის სახე-
ლობის ეკონომიკის ინსტიტუტ 
ის გამომცემლობა

628

3 ინსტიტუტის ყველა 
მეცნიერი თანამშრომელი

ინტერნეტკონფერენციის 
მასალები
„საქართველოსა და სხვა 
პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში არსებული 
პრობლემები და მათი 
გადაჭრის გზები“
E ISSN 2587-4691

თსუ პაატა გუგუშვილის სახე-
ლობის ეკონომიკის ინსტიტუტ-
ის გამომცემლობა

310

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობ

ა

1 Abesadze 
Ramaz
Burduli 

Vakhtang

Modern State and Priorities for 
Forming the National Innovation 
System of Georgia 
DOI: 10.5604/01.3001.0013.3013
ISSN 2450-2146 
E - ISSN 2451-1064  

International 
Journal of New 
Economics and 
Social Sciences № 
1(9)2019. P. 12-
29. (ERIH PLUS)

International 
Institute of 
Innovation «Sci-
ence-Education-
Development» in 
Warsaw.2019

11-29
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2 Burduli 
Vakhtang
Abesadze 

Ramaz

TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL, 
TECHNOLOGICAAND ORGANI-
ZATIONAL AND INSTITUTIONAL 
STRUCTURES OF THE COUNTRY 
ECONOMY  IN THE CONDITIONS OF 
INTEGRATION PROCESSES OF 
GLOBALIZATION
DOI: 10.5604/01.3001.0013.3013
ISSN 2450-2146 
E - ISSN 2451-1064  

International 
Journal of New 
Economics and 
Social Sciences № 
2(8) 2018. P. 13-
32. (ERIH PLUS)

International 
Institute of 
Innovation «Sci-
ence-Education-
Development» in 
Warsaw.2018

11-42

3 Papava 
Vladimer,

Charaia 
Vakhtang

On Complex Inflation Targeting 
and Modified Inflation Indicators 
(Experience of Georgia), 
DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-
3-16-34

Finance: Theory 
and Practice,
Финансы: 
теория и 
практика, 

Vol 23, No 3

მოსკოვი, 
რუსეთი,

რუსეთის 
ფინანსური 

აკადემია

16-34

4 Papava 
Vladimer

On the Non-Economic Policy and 
the Post-Communist Experience of 
Georgia
DOI: 10.13187/es.2019.2.143

European Journal 
of Economic 
Studies

Vol. 8, No. 2

ბრატისლავა, 
სლოვაკეთის 
რესპუბლიკა,
საგამომცემლო 
სახლი 
Academic 
Publishing 
House 
Researcher s.r.o.

143-151

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სტატიაში ასახულია საქართველოს ეროვნული ინოვაციური სისტემის ამჟამინდელი 

მდგომარეობა, მისი რამოდენიმე კომპონენტის იდენტიფიკაციით და 
დახასიათებებით,შემდგომი ფორმირების პრიორიტეტებია გამოკვეთილი  და  
დასაბუთებულია შემადგენელი ბლოკების კონტექსტში: სახელმწიფოს უზრუნველყოფის 
ინოვაციური პოლიტიკა, ინოვაცია, სამეცნიერო–კვლევითი სექტორი, ტექნოლოგიების 
გადაცემის ორგანიზაციები და ინოვაციური ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტები, 
საერთაშორისო ინოვაციურ გარემოსთან თანამშრომლობის  სისტემა, ინოვაციების 
დაფინანსების განყოფილება,სასწავლო ნაწილი, დონორების მიერ განხორციელებული 
პროექტების მხარდაჭერა, სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ინოვაციების წახალისება, 
ასევე მოკლედ განხილულია საქართველოში ინოვაციური კლასტერების ფორმირების 
რამოდენიმე მიმართულება.

2. სტატიაში განხილულია ქვეყნის ეკონომიკის  სამრეწველო, ტექნოლოგიური, 
საორგანიზაციო და ინსტიტუციური სტრუქტურების ტრანსფორმაციისა და ფორმირების 
მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული საკითხები გლობალიზაციის ინტეგრაციული პროცესების 
ჭრილში. ეკონომიკის დარგობრივი და ტექნოლოგიური სტრუქტურების თანამედროვე 
ინტერპრეტაციები, ტექნოლოგიის განვითარების პროცესები და მათი დიფუზია მასპინძელ 
ინდუსტრიებზე არის ხაზგასმული და სისტემატიზირებული. ნაჩვენებია გლობალიზაციის 
ფაქტორების გავლენა ცალკეულ ქვეყნებში ეკონომიკის დარგობრივ  და ტექნოლოგიურ 
სტრუქტურებზე, სადაც ვლინდება ურთიერთობა ტექნოლოგიური სტრუქტურების განვითარებასა 
და ორგანიზაციული, ინსტიტუციური სისტემებ.

3. სტატიაში გაანალიზებულია ინფლაციური თარგეთირების რეჟიმი, რომელიც მსოფლიოს ბევრ 
ქვეყანასი გამოიყენება როგორც ცენტრალური ბანკების მონეტარული ინსტრუმენტი. ინფლაციის 
თარგეთირება უძლურია ინფლაციის იმპორტის შემთხვევაში. ეს პრობლემა იმპორტზე 
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დამოკიდებულ ქვეყნებში განსაკუთრებული სიმწვავით დგება. სტატიაში ინფლაციის 
თარგეთირების რეჟიმის უუნარობა ზეგავლენა იქონიოს ინფლაციის იმპორტზე განზოგადებულია 
ინფლაციის იმ შემთხვევისთვის, რომელიც წარმოების დანახარჯების ზრდითაა გამოწვეული. 
გაანალიზებულია ინფლაციის მაჩვენებლის მოდიფიკაციები, ისეთები, როგორიცაა აგფლაცია, 
მანფლაცია და იმფლაცია. ნაჩვენებია, რომ პირველი ორი ასახავს ფასების დინამიკას სურსათზე, 
ასევე სამედიციო მომსახურებასა და ძირითად მედიკამენტებზე, კომუნალური მომსახურების 
ძირითად სახეობებზე. რაც შეეხება იმფლაციას, ეს მაჩვენებელი ასახავს იმპორტის ფასების 
დინამიკას შიგა ბაზარზე, რაზეც დიდი გავლენა აქვს ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსს. 
სტატიაში შემოთავაზებულია მონეტარული პოლიტიკის ახალი მიდგომა, რომელსაც დავარქვით 
ინფლაციის კომლექსური თარგეთირება. ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკის მიზნობრივი 
მაჩვენებლები იქნება ინფლაცია და იმფლაციაც. რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსს, 
მას უნდა დაეკისროს იმფლაციის ფაქტობრივი დონის რეგულირების ფუნქცია.
4. ეკონომიკური პოლიტიკა საჯარო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და ის უნდა ემყარებოდეს 
ეკონომიკური მეცნიერების მიღწევებს. თუ ეკონომიკური პოლიტიკა არა მარტო დაცილებულია 
ეკონომიკურ მეცნიერებას, არამედ, ცალკეული შემთხვევებში, ეწინააღმდეგება კიდეც მის 
ელემენტარულ დებულებეს, მაშინ სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკასთან მიმართებაში გატარებული 
ამაგვარი პოლიტიკა „არაეკენომიკური პოლიტიკაა“. მის გამომწვევ მიზეზთა შორის 
განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის 
არაპროფესიონალიზმი, თავად ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებული მცდარი შეხედულებები, და 
ეკონომიკური მეცნიერების ჩამორჩენა რეალურ ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისადმი. 
სტატიაში მოცემულია არაეკონომიკური პოლიტიკის ტიპოლოგია. პოსტკომუნისტური 
საქართველოს გამოცდილება გვაძლევს არაეკონომიკური პოლიტიკის არაერთ თვალსაჩინო 
მაგალითს. წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად XX საუკუნის 90-ან წლებში 
დაძლეულ იქნა ჰიპერინფლაცია, მიღწეულ იქნა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, გატარებულ 
იქნა ფულის რეფორმა.

a. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ISSN
ჟურნალის, კრებულის 
დასახელება და ნომე-
რი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვ-
ბი

1 Abesadze R.

Circular Economy: Essence and 
modern challenges

P ISSN 1987-6890

e ISSN 2346-8432

International sciemtific-
analitikal journal 
“EKONOMISTI”

2019, № 1, p. 8-13  (ERIH 
PLUS)

პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტყტის გამ-
ომცემლობა 2019

8-15

2 Abesadze R.
Alternative Energy

P ISSN 1987-6890

e ISSN 2346-8432

International sciemtific-
analitikal journal 
“EKONOMISTI”

2019, № 2, p. 8-13  (ERIH 
PLUS)

„-------„

8-13

3 Abesadze R.

Problems of economic 
development and economic 
growth in Georgiaю
P ISSN 1987-6890

e ISSN 2346-8432

International sciemtific-
analitikal journal 
“EKONOMISTI”

2019, № 3, p. 8-13  (ERIH 
PLUS)

„-------„
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4 Abesadze R.

INNOVATIVE POLICIES OF 
POST-SOVIET COUNTRIES
P ISSN 1987-6890
e ISSN 2346-8432

International sciemtific-an-
alitikal journal “EKONOMI-
STI” 2019, № 4, p. 8-13  
(ERIH PLUS)

„-------„

5 აბესაძე რ.

მომავლის რესურსები
ISSN 1987-6904

Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis 
krebuli. ტomi XII.

„-------„

6
აბესაძე რ.
ბიბილაშვილი ნ.

garemos dacvis ekonom-
ikuri problemebi ev-
rokavSirSi
ISSN 1987-6904

Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis 
krebuli. ტomi XII.

„-------„

7
Abesadze Ramaz 
Burduli Vakhtang

Modern State and Priorities for 
Forming the National 
Innovation System of Georgia 
DOI: 10.5604/01.3001.0013.3013
ISSN 2450-2146 
E - ISSN 2451-1064  

International Journal of 
New Economics and Social 
Sciences № 1(9)2019. P. 12-
29.

 პოლონეთი 11-29

8
Abesadze Ramaz 
Burduli.Vakhtang 

 Modern Global Trends and 
Sustainable Development 
Problems.
E - ISSN 2451-1064  

TRANSFORMACJE 
(TRANSFORMATIONS) 3-
4 (98-99) 2018 P. 130-139.

Poland

9
Burduli Vakhtang 
Ramaz Abesadze

  Transformation of Industrial, 
Technological and Organizational 
and Institutional Structures of the 
Country Economy in the 
Conditions of Integration Processes 
of Globalization.
DOI: 10.5604/01.3001.0012.9924
ISSN 2450-2146 
online ISSN 2451-1064

International Journal of 
New Economics and Social 
Sciences № 2(8)2018. 

International Institu-
te of Innovation 
«Science-Education-
Development» in 
Warsaw.2018

 11-
42

10 burduli v. codnis ekonomikis arsi da misi 
urTierTSeTavsebadobis 
zRvrebi inovaciur ekon-
omikasTan. 
ISSN 1987-6904

Tsu paata guguSvilis 
ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis 
krebuli. ტomi XII. 

პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობა.

თბილისი. 2019
11 Burduli Vakhtang Imperatives and Directions of 

Development of “Green” Economy 
and its Interaction with Innovative 
Economy.
 pISSN 1987-6890
eISSN 2346-8432

J.: Ekonomisti, 2019, № 3 
(Volume ХV).

„-------„ 

P. 63-
81.

12 Burduli.Vakhtang 

The Transformation of National 
Inovation Systems in Some 
Developed Countries. 

pISSN 1987-6890
eISSN 2346-8432

J.: Ekonomisti, 2019, № 1 J.: „-------„ 

P. 28-
40.
.

http://www.e-transformacje.com/archiwum/transformacje_3-4_2018.pdf#page=136
http://www.e-transformacje.com/archiwum/transformacje_3-4_2018.pdf#page=136
http://www.e-transformacje.com/archiwum/transformacje_3-4_2018.pdf#page=136
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13 ბერულავა გიორგი

ბიზნესსა და უნივერსიტეტებს 
შორის ცოდნისა და ტექნოლო-
გიების ტრანსფერის ორგანი-
ზაციული ასპექტები.
 ISSN 1987-6904

თსუ პ. გუგუშვილის  სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუ-
ტის სამეცნიერო შრომ-
ების კრებული, ტ. XII, 
2019

  „-------„

14 ბერულავა გიორგი
Eurasian Economic Review, 
Springer, vol 9 (3), 2019, pp.395-
419

https://doi.org/10.1007/s408
22-018-0106-4

15 ბრეგვაძე გიორგი

ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალ-
იბების ისტორია პოსტინდუს-
ტრიულ ქვეყნებში.
ISSN 1987-6904

„-„

„-„

16 გოგოხია თემური

ცოდნის კომერციალიზაციის 
ძირითადი მიმართულებები
განვითარებულ ქვეყნებში.
ISSN 1987-6904

                      

                      „-„ „-„

17 გოგოხია თემური

„biznesgaremo, inovacia da 
mwarmoebluroba
gardamavali ekonomikebis 
pirobebSi:
analizi firmis doneze“
p ISSN 1987-6890 
e ISSN 2346-8432

საერთაშორისო სამეცნი-
ერო-ანალიტიკური ჟურ-
ნალი „ეკონომისტი“, N4 

„-„

18 დავლაშერიძე ნატა

ადამიანისეული კაპიტალის 
პრობლემები ნობელის პრემი-
ის ლაურეატების შრომებში.
ISSN 1987-6904

თსუ პ. გუგუშვილის  სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუ-
ტის სამეცნიერო შრომ-
ების კრებული, ტ. XII, 
2019

„-„

19
დათუნაშვილი 
ლინა

ცოდნის კლასიფიკაცია, 
წარმოება და გავრცელება.
ISSN 1987-6904

„-„
„-„

20 დვალიშვილი ლია

გარემოს დაცვის ეკონომიკური 
პრობლემები ევროკავშირის 
ქვეყნებში.
ISSN 1987-6904

„-„

              „-„

21

თეთრაული 
ციცინო

miwis resursebis dacvis 
ekonomikuri problemebi 
evrokavSiris qveynebSi.
ISSN 1987-6904
-*

„-„

„-„

22
თოთლაძე ლია

თაფლაძე თამარი

დამოკიდებულება ადამიანის-
ეულ კაპიტალსა და  ეკონომი-
კურ ზრდას შორის ევროკავ-
შირის ქვეყნებში.
ISSN 1987-6904

„-„

„-„

23 კაკულია ეთერი

ინფორმაცია და ცოდნა პოსტ-
ინდუსტრიულ   ქვეყნებში: ეკ-
ონომიკური       ასპექტები.
ISSN 1987-6904

Daugavpils Universitate
„-„

24 კვარაცხელია ადამიანისეული კაპიტალის თსუ პ. გუგუშვილის  სახ. თსუ პ. გუგუშვი-

https://doi.org/10.1007/s40822-018-0106-4
https://doi.org/10.1007/s40822-018-0106-4
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მურმანი გამოყენების თავისებურებები 
ევროკავშირის ქვეყნებში.
ISSN 1987-6904

ეკონომიკის ინსტ-ის 
სამეცნიერო შრომების 
კრებული, ტ. XII, 2019

ლის სახ. ეკონო-
მიკის ინსტიტუტ-
ის გამომცემლობა.

თბილისი. 2019

25

კურატაშვილი 
ალფრედი
კურატაშვილი 
ქრისტინე

adamianiseuli kapitalis 
ganviTarebisa da efeqtianobis 
Teoriuli problemebi.
ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

„-„ „-„

26
კურატაშვილი 
ალფრედი

«НЕВИДИМАЯ РУКА» АДА-
МА СМИТА И СОВРЕМЕН-
НЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАПИ-
ТАЛИЗМА (?!)
p ISSN 1987-6890 
e ISSN 2346-8432

Международный Научно-
Аналитический журнал 
«Экономисти»,
2019, №1. Том XV.
(ERIH PLUS).

„-„

27
კურატაშვილი 
ალფრედი

«УМЕРТВЛЕНИЕ» НАУКИ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ НЕПОНИМАНИЯ И/И ЛИ 
ИГНОРИРОВАНИЯ ИСТИННО НАУ-
ЧНОГО ТВОРЧЕСТВА – ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ (?!).
ISSN 1512-0422

Международный
научный журнал 

«Прогресс», 2019, 
№ 1-2.

თბილისი, 
Международное 

издательство 
«Прогресс»

28
კურატაშვილი 
ალფრედი

ФИЛОСОФИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛИ – 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

p ISSN 1987-6890 
e ISSN 2346-8432

Международный 
Научно-Аналитический 
журнал «Экономисти», 

2019, №2. Том XV.
(ERIH PLUS). 

თსუ პ. 
გუგუშვილის სახ. 

ეკონომიკის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა.
თბილისი. 2019

29
კურატაშვილი 
ალფრედი

ТЕОРИЯ ВЕРХОВЕНСТВА 
ИНТЕРЕСОВ НАРОДА – 
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ НАУЧНАЯ 
ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
И БИЗНЕСА

p ISSN 1987-6890 
e ISSN 2346-8432

Международный
Научно-Аналитический 
журнал «Экономисти»,

2019, №3. Том XV.
(ERIH PLUS).

„-„

30 ლაზარაშვილი თეა

ცოდნის ეკონომიკის ინტერ-
ნაციონალიზაცია, სტრატეგია 
და პოლიტიკა.

ISSN 1987-6904

თსუ პ. გუგუშვილის  
სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომების 
კრებული, ტ. XII, 2019

„-„

31 მელაშვილი მედეა

ცოდნის ეკონომიკის 
ფორმირების თავისებურებები 
ევროკავშირსა და ზოგიერთ 
სხვა ქვეყანაში.
ISSN 1987-6904

თსუ პ. გუგუშვილის  
სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომების 
კრებული, ტ. XII, 2019

„-„
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32 ნოზაძე ზურაბი

წყლის რესურსების დაცვის 
ეკონომიკური პრობლემები 
ევროკავშირის ქვეყნებში.
ISSN 1987-6904

ივ. ჯავახიშვილის სახ.  
თსუ პ. გუგუშვილის  

სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 
კრებული, ტ. XII, 2019

„-„

33 პაპავა ვლადიმერ

ინოვაციურ საქმიანობაში 
ადამიანისეული ფაქტორის 
გააქტიურების ძირითადი 
მიმართულებები 
ევროკავშირის 
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.
ISSN 1987-6904

თსუ პ. გუგუშვილის  
სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომების 
კრებული, ტ. XII, 2019

„-„

34
პაპავა ვლადიმერ,
თაფლაძე თამარ

О барьере ретроэкономики в 
развитии «зелёной экономики»
ISBN 978-9941-13-854-6

“მწვანე ეკონომიკის” 
ფორმირების 
თანამედროვე 
პრობლემები

„-„

84-87

35
პაპავა ვლადიმერ,
ჭარაია ვახტანგ

On the Measurement of 
Imflation and the Complex 
Inflation Targeting 
ISBN 978-9941-13-890-4

გლობალიზაციის 
გამოწვევები ეკონომიკასა 

და ბიზნესში. IV

„-„
326-
329

36
პაპავა ვლადიმერ,
სილაგაძე 
ავთანდილ

ერთი საკვანძო ეკონომიკური 
ტერმინის – “Gross Domestic 
Product”-ის ქართული 
სახელწოდების შესახებ
ISSN 1587-5426

ეკონომიკა და ბიზნესი, 
ტომი XI, No. 1

„-„

180-
182

37 პაპავა ვლადიმერ

On the Prospects for the Use of 
High Technologies in the 
European Union’s Post-
Communist Countries
ISSN 0132-1447

Bulletin of the Georgian 
National Academy of 

Sciences, Vol. 13, No. 2

თბილისი, 
საქართველოს 
მეცნიერებათა 
ეროვნული 
აკადემია

135-
141

38
პაპავა ვლადიმერ,
ჭარაია ვახტანგ

ინფლაცია და მისი 
მოდიფიკაციები 
(ტერმინოლოგიური ასპექტის 
შესახებ)
ISSN 1587-5426

ეკონომიკა და ბიზნესი, 
ტომი XI, No. 2

თბილისი,
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

224-
228

39
პაპავა ვლადიმერ,
სილაგაძე 
ავთანდილ

როგორ უნდა ითარგმნოს 
ქართულად ტერმინი ”Gross 
Domestic Product”
ISSN 2449-2396

გლობალიზაცია და 
ბიზნესი, No. 7

თბილისი,
ევროპის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

203-
204

40 პაპავა ვლადიმერ

რატომ არ იმართება 
სახელმწიფო ისე, როგორც 
კომპანია? (ზოგიერთი 
მოსაზრება პოლ კრუგმანის 
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ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
Abesadze R. 1. 

1. წრიული ეკონომიკა გარკვეული ზომით ამცირებს ეკონომიკური ზრდის ტემპებს, მაგრამ 
ეკოლოგიური საფრთხეები და  რესურსების მილევადობა აიძულებს მეწარმეებს დანერგონ წრიული 
ეკონომიკა, ხოლო სახელმწიფოებსა და მათ გაერთიანებებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს კი -   
ხელი შეუწყონ მათ. წრიულ ეკონომიკაზე გადასვლა იწვევს ცვლილებებს ეკონომიკურ სისტემაში, 
მის ყველა ელემენტში: საკუთრების ხასიათში,  ტექნოლოგიებში, ფიზიკურ კაპიტალში, 
ადამიანისეულ კაპიტალში, ინსტიტუციებში. იგი უშუალოდაა დაკავშირებული ინოვაციურ 
პროცესებთან, ვინაიდან მიღწევები შეუძლებელია განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებების 
გარეშე განათლებაში, მეცნიერებაში, გამომგონებლობაში, მეწარმეობაში. მაშასადამე, წრიულ 
ეკონომიკაზე გადასვლა იწვევს სიღმისეულ ცვლილებებს ეკონომიკურ სისტემაში;

2.  სწორხაზოვანი ეკონომიკა უფრო მეტად ორიენტირებულია აწმყოზე, წრიული ეკონომიკა - როგორც 
აწმყოზე, ისე მომავალზე;

3. საქართველოში წრიული ეკონომიკის ფორმირების მიმართულებთ სერიოზული პრაქტიკული 
ნაბიჯები არ გადადგმულა, თუმცა გარკვეული ინსტიტუციური საფუძვლები ამისათვის 
მომზადებულია. ეს დოკუმენტებია: საქართველოს კანონი „გარემოსდაცვისშესახებ“ , მიღებულია 
საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა სამი ეროვნული პროგრამა, საქართველოს კანონი –
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 „ნარჩენების მართვის კოდექსი“; „ნარჩენების მართვის 2016-
2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2016-2020   წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“; 

4. საქართველოში ჯერ კიდევ მოუწესრიგებელია ნარჩენების მართვის სისტემა, იგი ძლიერ არ 
შეესაბამება საერთაშორისო მოთხოვნებს, კვლავ ფუნქციონირებს მოუწესრიგებელი და უკანონო 
ნაგავსაყრელები,  გრძელდება დაცული ტერიტორიებისა და ტურისტული კომპლექსების, ასევე 
სხვა ტერიტორიების დანაგვიანება, კომპანიები სრულად არ ასრულებენ არსებულ საკანონმდებლო 
მოთხოვნებს და ა.შ. განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობაა რეგიონებში. არ არის განვითარებული 
ნარჩენების სეპარაციის, პრევენციის, ხელახალი გამოყენების, რეციკლირებისა და აღდგენის 
პრაქტიკა;

              საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით შესაძლებელია გამოვყოთ             
საქართველოში წრიული ეკონომიკის ფორმირების ზოგიერთი ღონისძიება:

1. ახალი კანონების მიღება წრიულ ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მაგალითად კანონი 
„სამთო გადამუშავების ნარჩენების შესახებ“;

2. ნარჩენების უტილიზაციაზე ტარიფების დაწესება, რათა მომხმარებლებმა მოახდინონ მათი 
სორტირება, რაც გააიოლებს გადამუშავებას;

3. სასწავლო და საკონსულტაციო ცენტრების, წრიული ეკონომიკის კლუბების დაარსება სადაც 
მოხდება ლექტორების, სტუდენტებისა და ბიზნესწრეებისათვის კონსულტაციებისა და 
ტრენინგების ორგანიზება ამ სფეროს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ, მათ შორის, 
საზღვარგარეთიდან, ასევე რეკომენდაციების შემუშავება ცალკეული ბიზნესორგანიზაციებისა და 
მთავრობისათვის ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების, ალტერნატიული ტექნოლოგიების 
შექმნის, ცოცხალი სისტემის აღდგენის უზრუნველყოფის მიმართულებით;.

4. თანამშრომლობა ევროკომისის „პლატფორმასთან ევროპული წრიული ეკონომიკით დაინტერესე-
ბული მხარეებისათვის“ (European Circular Economy Stakeholders Platform);

5. საწარმოებისათვის, რომლებიც გადაამუშავებენ ნარჩენებს, საგადასახადო შეღავათების გამოყენება;
6. სახელმწიფო საწარმოებბის დაარსება, რომლებიც იფუნქციონირებენ წრიული ეკონომიკის 

პრინციპებით და სხვა;
7. ახალი განახლებადი პროდუქციის შექმნა (რომელიც გამოყენების შემდეგ გადამუშავდება და კვლავ 

გამოიყენება);
8. მყარი ნარჩენების შეგროვების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა;
9. გასათბობის მიღება მერქანის ან ბიონარჩენებისაგან  (კვების მრეწველობის და სხვა ინდუსტრიის 

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები, ხე-ტყის ნარჩენები, ქერქი, ნახერხი, ნაკელი, ყურძნის კოპტონი და 
ა. შ.);

10. ძველის აღდგენა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია; გადაიარაღება; განახლება, რაც შესაძლებელია 
თითქმის ყველა სახის წარმოებაში, სახნავი მიწების ჩათვლით [Тши-Шан Ту. 2018];

11. ენერგოეფექტიანობის ამაღლება;
12. ალტერნატიული ენერგორესურსების ათვისება;
13. წარმოების დაფუძნება მომსახურებაზე და არა საქონელის წარმოებაზე;
14. არენდის სულ უფრო ფართო გამოყენება ყველა სახის საქონელზე, რაც არენდატორს დაუბრუნდება 

მოგებისა და რესურსის (ნარჩენის) სახით, ამასთან მომხმარებელი გათავისუფლდება ნარჩენების 
გადაყრის ხარჯებისაგან;

15. ნარჩენების სეპარაციის, პრევენციის, ხელახალი გამოყენების, რეციკლირებისა და აღდგენის 
პრაქტიკის ფართოდ დანერგვა (თავდაპირველად ყურადღება უნდა გამახვილდეს შემდეგ 
ნარჩენებზე: ბატარეები, ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები, ზეთები, შესაფუთი 
მასალები და ელექტრონული საქონლის ნარჩენები.)

Abesadze R.2
1. თანამედროვე ეტაპზე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით მკაცრად დგას ორი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა: 
1. ენერგორესურსების ამოწურვისა და 2. ენერგეტიკული დაბინძურებისაგან გარემოს დაცვისა;

2. ენერგეტიკა ენერგორესურსების  ყველაზე დიდი მომხმარებელია. დღეისათვის გამოყენებული 
ენერგორესურსების უდიდესი ნაწილი კი არაგანახლებადია და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს რესურსი 
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აღარ იარსებებს. ამდენად, დღის წესრიგში დგას ალტერნატიული ენერგორესურსების ძიების პრობლემა. 
ენერგეტიკა ასევე გარემოს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელია, რაც მოითხოვს ენერგეტიკულად სუფთა 
ტექნოლოგიების შექმნას.

3. ალტერნატიული ენერგეტიკა, ტრადიციულისაგან განსხვავებით, მოიცავს ისეთ ტექნოლოგიებს, 
რომელიც ორიენტირებულია ტრადიციული ენერგეტიკის შეცვლასა და ეკოლოგიურად სუფთა 
წარმოებების განვითარებაზე. ალტერნატიული ენერგეტიკა ეფუძნება განახლებადი ენერგორესურსებისა 
(მზის, ქარის, მოქცევის, ტალღების,  გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია) და ზოგიერთი 
არაგანახლებადი რესურსების (ატომური და წყალბადის ენერგეტიკა), ასევე ენერგოდამზოგი 
ტექნოლოგიების გამოყენებას. ვინაიდან წყლის ენერგია მიეკუთვნება განახლებად ენერგიას, ამიტომ ისიც 
შეიძლება ალტერნატიულ ენერგეტიკას მივაკუთნოთ.

4. მსოფლიოში ელექტროენერგიის გამომუშავება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წლითიწლობით 
იზრდება. 2015 წელს ჰჰიდროენერგეტიკამ უზრუნველყო განახლებადი ელექტროენერგიის 60 და  
მთლიანი გამომუშავების 16 პროცენტი.

5. ტერიტორიის ერთეულზე ჰიდრო¬ენერ¬გე¬ტიკული რესურსების მიხედვით, საქართველო ერთ-ერთი 
პირველია მთელ მსოფლიოში.

6. წყლის ენერგიის გამოყენებას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მიუხედავად ამისა, 
ჰიდროენერგორესურსების გამოყენების დონე საქართველოში დაბალია.

7. ჰიდროენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ– ჩინეთი, ბრაზილია, აშშ, კანადა, 
რუსეთი.           

8. მზე ენერგიის უზარმაზარი წყაროა. მზის ენერგია შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც სითბოს, ისე 
ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად. მზის ენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ: 
გგერმანია, იტალია, აშშ, ჩინეთი, იაპონია, მზის კონცენტრატების მიხედვით – ესპანეთი, შშ, ალჟირი, 
ეგვიპტე/მაროკო, ავსტრალია.

9. საქართველოს ტერიტორია მიჩნეულია ისეთ ტერი¬ტორიად, სადაც მზის რა¬დიაციის გამოყენება 
ენერგიის წყაროდ ეკონომიკურად გამართლებულია. ამისათვის საუკეთესო პირობებია შავი ზღვის 
მიმდებარე ტერიტორიებზე, ასევე, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს დაბლობ და კავკასიონის 
მაღალმთიან რაიონებში.

10. ქარის ენერგიას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიო ბუნებრივი რესურ¬სების საერთო 
ბალანსში. ქარის ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე მსოფლიოში თანდათან იზ¬რდება.

11. დღეს ქარის ენერგიის გამოყენების ერთ ერთ ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა დანია, სადაც  
ელექტროენერგიის 28% სწორედ ქარის ენერგიისგან მიიღება და 2020 წლისთვის ამ მაჩვენებლის 50%-მდე 
გაზრდა იგეგმება. ამჟამად აქ 1500-მდე ქარის ელექტროსადგურია. ქარის ენერგიის გამოყენების მიხედვით 
მსოფლიოში ლიდერობენ – ჩინეთი, აშშ, გგერმანია, ესპანეთი, ინდოეთი.

12. საქართველოში ქარის ენერგიის თეორიული რესურსები 1012 კვტ-სთ-ის ტოლია, მათგან ეკონომიკურად 
გამართლებულად შესაძლებელია მიჩნეული იქნეს 2-3 მლრდ კვტ-სთ. საქართველოში გამოვლენილია 
ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობის რამდენიმე პერსპექტიული ადგილი.

13. გორში ექსპლუატაციაში შევიდა ქართლის კომერციული ქარის ელექტროსადგური ექვსი ქარის 
ტურბინით, რომელიც პირველია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ამიერკავკასიაში და  სტაბილურად 
აწარმოებს ელექტროენერგიას.

14. მსოფლიოში ენერგიის 10% გეოთერმული ენერგიისგან მიიღება, გეოთერმული ენერგია ჩვეულებრივ 
გამოიყენება გათბობისა და ელექტროენერგიის მიღებისათვის. გეოთერული ენერგია დღეისათვის 
მსოფლიოს 25 მდე ქვეყანაში გამოიყენება, მათ შორისაა: აშშ, ფილიპინები,  ინდონეზია, მექსიკა, იტალია, 
ახალი ზელანდია,  ჩინეთი, იაპონია, რუსეთი, ისრაელი და ა.შ. 

15. საქართველო მდიდარია გეოთერმული წყლებით. აქ დღეისათვის გამოვლენილია 300-მდე 30-110°ჩ 
ტემპერატურის წყალი, რაც 500 ათასი ტონა პირობითი სათბობის ეკვივალენტურია. თერმული წყლების 
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პრაქტიკული ათვისება საქართველოში დაიწყო 1973 წლიდან. თერმული წყლით მარაგდებოდა თბილისი, 
ზუგდიდი, სამტრედია და ზოგიერთი სხვა ქალაქი. 1993 წელს თითქმის ყველა საბადოს ექსპლუატაცია, 
თბილისის ლისის საბადოს გარდა, შეწყდა.       

16. ტალღების მოქცევით ენერგიის წარმოების კარგი პოტენციალი აქვთ საფრანგეთს, ინგლისს, კანადას და 
რუსეთს, რადგანაც ენერგიის მიღების აღნიშნული საშუალება ჯერ კიდევ განვითარების საწყის ეტაპზეა, 
მსოფლიოში არსებობს მხოლოდ 2 კომერციული ელეტროსადგური;

17. ბიომასის ენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ: – აშშ, ბრაზილია, ჩინეთი, 
გგერმანია, შვეცია.

18. ბიოგაზის ენერგიის გამოყენების მიმართულებით საქართველოში ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი 
არაფერი გაკეთებულა, თუმცა, ამის პოტენციალი არსებობს.

19. საქართველოსათვის პერსპექტიულია შავი ზღვის ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება. აქ ქიმიურ 
და ჰიდროლოგიურ რესურსებთან ერთად ენერგეტიკული რესურსები წარმოდგენილია ზღვის წყალში 
გახსნილი საწვავი აირების – გოგირდწყალბადის, მეთანისა და პროპანის სახით,

20. ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიები მოიცავს ისეთ  პროცესებს, რომელიც მიმართულია გარემოზე 
უარყოფითი გავლენის შემცირების და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების 
ხელშეწყობისაკენ. ამ მიმართებით ყველაზე დიდ როლს ალტერნატიულ ენერგეტიკასთან ერთად თამაშობს 
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები, რომელიც ორიენტირებულია პროდუქციის ენერგოტევადობის 
შემცირებაზე და რასაც შედეგად მოჰყვება ენერგორესურსების რაციონალური გამოყენება და ბუნებაში 
გამოტყორცნილი მავნე ნივთიერებების რაოდენობის შემცირება.

Abesadze R. 3.
  1. მეოთხედ საუკუნეზე მეტია, რაც საქართველოში დაიწყო ეკონომიკის ტრანსფორმაცია, მაგრამ 
სრულყოფილი საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდა, რისი მიზეზიც ობიექტურ 
გარემოებებთან ერთად, არის დაშვებული სუბიექტური შეცდომები.

2. თანამედროვე ეტაპზე ადამიანთა კეთილდღეობის ამაღლება სულ უფრო და უფრო დამოკიდებული 
ხდება ეკონომიკურ განვითარებაზე, ანუ პროგრესულ თვისებრივ ცვლილებებზე ეკონომიკაში და არა 
ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ან თუნდაც ნულოვანი ტემპების არსებობის 
შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია საზოგადოების კომფორტის, მისი სარგებლიანობის ზრდა.

3. ერთი და იმავე ღირებულების პროდუქციას (მშპ, მეპი) მეტი კეთილდღეობის მოტანა შეუძლია 
მიმდინარე წელს, ვიდრე წინა წელს.

4. ეკონომიკური განვითარების თანმდევი პროცესი ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად არის ეკონომიკური 
კლება.

5. განვითარებად ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში არსებული კეთილდღეობის დონის მისაღწევად, 
გაცილებით ნაკლები დროა (და ეკონომიკური ზრდის ნაკლები ტემპები) საჭირო, ვიდრე ეს დასჭირდათ 
განვითარებულ ქვეყნებს, ვინაიდან მათ მზამზარეულად შეუძლიათ გამოიყენონ ის პროდუქცია, ტექნიკა 
და ტექნოლოგიები, რომელთა შექმნასა და განვითარებას დიდი დრო დასჭირდა. მთავარია, ქვეყანამ 
გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა და გეზი ეკონომიკურ განვითარებაზე აიღოს.

6. საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრა და სწორ გზაზე გასვლა ვერ 
მოხერხდება უბრალოდ ინერციით სვლის შედეგად. როგორც განვითარებული და დაწინაურებული 
პოსტკომუნისტური ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მთავარი 
ყურადღება ეკონომიკის თვისებრივ სრულყოფაზე, ანუ ინოვაციური ეკონომიკის მშენებლობაზე უნდა 
გადატანილიყო. მაგრამ, დღეისათვისაც კი, ამ მიმართებით მდგომარეობა მეტად არასახარბიელოა.

7. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ძირითადად შეიძლება დახასიათდეს, როგორც არაინოვაციური ეკონომიკა. 
ქვეყანაში არ არსებობს გამოკვეთილი საინოვაციო პოლიტიკა - შესაბამისი სტრატეგია და სახელმწიფო 
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რგულირების მექანიზმები.

8. საქართველოში ეკონომიკის ფორმირებისათვის აუცილებელია:

1.შემუშავდეს „საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების სტრატეგია“ და ამის 
საფუძველზე „საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების გეგმა“. სტრატეგიის ძირითადი 
მიმართულებები უნდა იყოს: 1. სამეცნიერო პოტენციალის გაძლიერება; 2. განათლების სფეროს 
სრულყოფა; 3. მჭიდრო და მუდმივი კავშირის დამყარება მეცნიერებას, ბიზნესსა და სახელმწიფო 
ორგანოებს შორის 4. სამეცნიერო კვლევების მომსახურების სისტემის სრულყოფა 5. ცოდნის ეკონომიკის 
ფორმირება 6. ინოვაციური ინფრასტრუქტურის (უნივერსიტეტები; სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები; 
ტექნოპარკები; ბიზნეს-ინკუბატორები; კლასტერები, მცირე ინოვაციური საწარმოები; ინოვაციური 
ტექნოლოგიური ცენტრები; კონსალტინგური ფირმები; სატელეკომუნიკაციო ქსელები; ფინანსური 
ინსტრუმენტები, მათ შორის, ვენჩურული კაპიტალი და სხვ.) განვითარება; 7. რეგიონული საინოვაციო 
საქმიანობის გამოცოცხლება და განვითარება; 8. ინოვაციების განხორციელებისათვის წამახალისებელი 
(შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები, რისკების დაზღვევა და სხვ.) გარემოს შექმნა; 9. დონორების მიერ 
განხორციელებული პროექტების შედეგების დანერგვის მხარდამჭერი მექანიზმების შექმნა; 10. უცხოური 
კრედიტებისა და დახმარებების წარმოების სფეროში გამოყენების სისტემის ფორმირება; 11. 
კონკურენტუნარიანი მეწარმეობის განვითარებისათვის ხელშემწყობის მექანიზმების შექმნა; 12. მაღალი 
ტექნოლოგიების (hi-tech) შესაძლებლობათა მაქსიმალური გამოყენება და სხვ.
ქვეყნის ინოვაციურმა სისტემამ უნდა შეძლოს ინოვაციების გენერირება ან იმპორტი. თავდაპირველად 
უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ინოვაციების იმპორტს, ხოლო შემდეგ საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული 
ინოვაციების განხორციელებას. პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს მეცნიერებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში 
ეკონომიკური განვითარების პროცესს საფუძველი გამოეცლება და შედეგი ვერ მიიღება.

9. დადებითია, რომ დღევანდელი მთავრობა აღიარებს ინოვაციური ეკონომიკის მშენებლობის 
აუცილებლობას და დგამს ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. მაგრამ, ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებას თუ 
მხოლოდ ფრაგმენტული და არა კომპლექსური ხასიათი ექნა, წარმატება მიღწეული ვერ იქნება.

10. განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ყველაზე სწრაფი გზა ამ პრობლემის 
გადაჭრისა, არის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, რომელიც შეუძლებელია სახელმწიფო 
მხარდაჭერის გარეშე. დასაქმების გასაზრდელად ასევე აუცილებელია დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის 
არსებობა.

11. ენერგეტიკული პრობლემის გადაჭრისას, უპირველეს ყოვლისა, მთავარი ყურადღება უნდა 
გამახვილდეს ქვეყნის მდიდარი ჰიდრო- და არატრადიციული ენერგორესურსების ათვისებაზე.

12. მდგრადი განვითარების, „მწვანე“ და „წრიული“ ეკონომიკის ჩამოყალიბების პრობლემა (განსაკუთრებით 
არაგანახლებადი რესურსების ამოწურვისა და განახლებადი რესურსების შენარჩუნების პრობლემა), 
როგორც მთელი მსოფლიოსათვის, ისე საქართველოსთვისაც უმნიშვნელოვანესია. იგი მოითხოვს 
სრულიად ახალ მიდგომებს, ძირეულ ცვლილებებს ეკონომიკური სისტემის ყველა ელემენტში. ამის 
განხორციელება კი შეუძლებელი იქნება საკუთარი ინოვაციური სისტემის გარეშე, ვინაიდან ყველა ქვეყანა 
ამ მხრივ განსაკუთრებული თავისებურებებით ხასიათდება.

13. ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების აუცილებლობასთან არის ასევე დაკავშირებული სავალუტო 
კურსის პრობლემა, ვინაიდან თუ ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა არ ამაღლდა, მისი სავაჭრო ბალანსი 
უარყოფითი დარჩება და ეროვნული ვალუტის დევალვაციის საფრთხე ყოველთვის იარსებებს.

14. სახელმწიფოს მხრიდან სოფლისადმი ქმედითი დახმარება აუცილებელია. მაგრამ, ეს არათუ უნდა 
ასუსტებდეს ფერმერის სტიმულებს, არამედ უნდა აძლიერებდეს მას. ბუნებრივია, მთავარი აქცენტი 
გადატანილი უნდა იყოს იმაზე, რომ ფერმერი ზრდიდეს წარმოებას, ნერგავდეს ახალ ტექნოლოგიებს, რათა 
რაც შეიძლება მალე გარდაიქმნას ეს წასმოება თანამედროვე სასაქონლო ფერმად. საჭიროა, ადგილობრივი 
ბიზნესის დაინტერესება (გარანტიები, შეღავათიანი კრედიტები, შეღავათიანი საგადასახადო პირობები და 
სხვ.). ეროვნულ კომპანიებს შეუძლიათ შეიძინონ ფერმები და დააბანდონ ინვესტიციები.

15. მრეწველობის განვითარება ყველა სხვა დარგის განვითარების საფუძველია. პერსპექტივაში ორიენტაცია 
აღებული უნდა იქნეს მრეწველობის უპირატესად მეცნიერებატევადი დარგების განვითარებაზე.
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Abesadze 4

1. ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გაცნობიერებულია, რომ ინოვაციური ეკონომიკის მშენებლობის გარეშე 
შეუძლებელი იქნება თვისებრივი ცვლილებების განხორციელება ადამიანის საქმიანობის ნებისმიერ 
სფეროში, ბუნებრივია, განსაკუთრებით, ეკონომიკაში.

2. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ამ მიმართულებით ყველამ გადადგა გარკვეული ნაბიჯი, თუმცა შედეგები 
ყველგან ერთნაირი არ არის. მაგალითად, ლიტვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა შეძლეს შესაბამისი ინოვაციური 
პოლიტიკის შემუშავება, შექმნეს ეროვნული ინოვაციური სისტემა, გახდნენ ევროკავშირის წევრები და ეს 
სისტემა ფუნქციონირებს ევროკავშირის მაღალგანვითარებულ ინოვაციურ სისტემაში. ეს განაპირობა იმან, 
რომ ამ ქვეყნებმა ეკონომიკურ განვითარებას საფუძველი ჩაუყარეს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში არსებობის 
პირობებში და შემდეგ წლებში კიდევ უფრო გააძლიერეს ძალისხმევა ამ მიმართულებით. 
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს ქვეყნები ახლოს იმყოფებიან განვითარებულ ქვეყნებთან, რომლებმაც 
მათ დიდი დახმარება აღმოუჩინეს ეკონომიკის განვითარების საქმეში.

3. დანარჩენი 12 პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან ზოგიერთმა თავიდანვე აღიარეს ინოვაციური განვითარების გზა 
და შეიმუშავეს ინოვაციური პოლიტიკა (რუსეთი, ბელორუსია, უკრაინა, ყაზახეთი, მოლდავეთი), 
ზოგიერთის წინაშე დამოუკიდებლობის პირველ წლებში იდგა გადარჩენის პრობლემა და გადასაჭრელი 
ჰქონდა ამასთან დაკავშირებული საკითხებიი,  ამიტომ ინოვაციურ განვითარებაზე ფიქრი მოგვიანებით 
დაიწყეს, მაგრამ საკმაო წარმატებებს მიაღწიეს (სომხეთი, ყირგიზეთი), ნაწილი კი, მიუხედავად ცალკეულ 
სფეროებში ინოვაციების განხორციელებისა,   ახლა აყალიბებს ინოვაციური განვითარების სამართლებრივ 
ბაზას (აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, საქართველო, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი).

4. მიუხედავად განსხვავებულობისა, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს გააჩნია ერთნაირი პრობლემებიც, კერძოდ: 
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითქმის ყველგან ადგილი ჰქონდა ეკონომიკურ დაქვეითებას, რამაც 
გამოიწვია არსებული ინოვაციური სისტემის დეგრადაცია (სამეცნიერო პოტენციალის დაქვეითება, 
მეცნიერების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოშლა, სახელმწიფოს  მეცნიერებისა და გამომგონებლობის 
სტიმულირების დაქვეითება და ა. შ.). გარდა ამისა, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლამ მოითხოვა ახალი 
მიდგომები ინოვაციური პროცესების განხორციელებისადმი. ამ გზაზე კი მთავრობების მიერ როგორც 
ობიექტური, ისე სუბიექტური მიზეზების შედეგად დროულად ვერ განხორციელდა შესაბამისი 
გარდაქმნები. განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობაა რეგიონებში. ამიტომ,  ამჟამად არსებული სიტუაცია  
მოითხოვს: ინოვაციური პოლიტიკის კიდევ უფრო დახვეწას, ინოვაციური სისტემების ახალი 
ელემენტებით შევსებასა და ამ ელემენტთა შორის კავშირების გაძლიერებას (სახელმწიფოს, მეცნიერებასა 
და ბიზნეს შორის, რათა შეუფერხებლად განხორციელდეს ციკლი – მეცნიერება-გამოგონება-ინოვაცია); 
სახელმწიფოს მხრიდან ინოვაციური ბერკეტების ეფექტიან ამოქმედებას; რეგიონული ინოვაციური 
პოლიტიკის გაძლიერებას და სხვ.

5. ის, რაც პოსტკომუნისტური ქვეყნებისათვის ასევე საერთოა, არის ის, რომ არცერთ მათგანს არ აქვს 
საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული ინოვაციური სისტემა, დღეისათვის ძირითადად ადგილი აქვს 
ინოვაციების იმპორტს და, ალბათ, ეს პროცესი საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდება, ბუნებრივია, ეს დრო 
განსხვავებული იქნება ქვეყნების მიხედვით. ამ მხრივ უპირატესობა აქვს რუსეთს, ვინაიდან  იგი ფლობს 
რესურსების დიდ პოტენციალს (იგულისხმება ბუნებრივი, სამეცნიერო, ადამიანისეული, ტექნოლოგიური, 
ფინანსური და სხვ.).

6. ერთ-ერთი თავისებურება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის (გარდა ლიტვის, ლატვიის, საქართველოსა და 
ესტონეთისა) ინოვაციის სფეროში არის ის, რომ ისინი თანამშრომლობენ დსთ-ს ფარგლებში. 2011 წელს 
მიღებული იქნა დოკუმენტი “დსთ-ს მონაწილე სახელმწიფოთა შორის ინოვაციური თანამშრომლობის 
საერთაშორისო პროგრამა”, რომლის მიზანია მონაწილე ქვეყანებში შეიქმნას გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის პირობები. მთავარი ამოცანა კი – შეიქმნას სახელმწიფოთაშორისი ინოვაციური 
სივრცე, რომელიც გააერთიანებს ნაციონალურ ინოვაციურ სისტემათა შესაძლებლობებს[16]

Abesadze R. 5.
1. კვლევამ აჩვენა, რომ დღევანდელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია ზრუნვა მომავლის  ბუნებრივ 
რესურშებაზე, რათა თავიდან იქნეს აშორებული დიდიჶსაფრთხე, რომელიც დაკავშირებულია 
დედამიწაზე არსებული არაგანახლებადი რესურსების ამოწურვასთან. 
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2. მომავლის ბუნებრივ რესურსებად შეიძლება მივიჩნიოთ დედამიწის განახლებადი და ის რეურსები, 
რომლებიც ჯერ კიდევ ასათვისებელია.  ან მისი მარაგები, პრაქტიკულად, ამოუწურავია. მომავლის 
რესურსებს მიეკუთვნება ასევე კოსმოსური რესურსები, რომელიც განახლებადი არაა, მაგრამ ამოუწურავია, 
ჯერჯერობით, მათი ეკონომიკურად მისაღები ათვისებისათვის  საჭირო ტექნიკური საშუალებები 
მსოფლოსა არ გააჩნია, თუმცა მიმდინარეობს ინტენსიური საქმიანობა მათ ასათვისებლად.

3. მომავლის ბუნებრივ რესურსებს მიეკუთვნება: მზის რადიაცია; წყლისა და ქარის ენერგია; ჰაერისა და 
წყლის სივრცე; კლიმატური;  გეოთერმული; ბიოლოგიური (ცხოველური, მცენარეული და 
საყოფაცხოვრებო წარმოშობის); ტემპერატურათა სხვაობა ატმოსფეროსა და ოკეანეებს შორის; ოკეანეებისა 
და ზღვების ტალღების, დინებების, მოქცევისა და მიქცევის,  ზღვის წყალის ტემპერატურული გრადიენტის 
ენერგია. მომავლის რესურსებია ასევე განახლებად რესურსებთან დაკავშირებული რესურსები: სამშენებლო 
მასალები, მარილი, სასმელი წყალი, ტყე, ჰაერი,  სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები და 
პროდუქტები (მიწა ნარგავები, შინაური ცხოველები და ფრინველები, ხილი, ბაღჩა-ბოსტნეული და სხვ.)

4. კოსმოსური ბუნებრივი რესურსები ამოუწურავი და მათი მოპოვება სპეციფიკურია. ის საჭიროებს 
საფრენ აპარატებს, რომელთა წარმოება და კოსმოსში გაშვების ხარჯები მეტად დიდი რჩება, მიუხედავად 
ამისა, გამუდმებით მიმდინარეობს მათი მეშვეობით კოსმოსის დაკვირვება

5. დღეისათვის ყველაზე შესწავლულია ასტეროიდები, მთვარე და მარსი, მიმდინარეობს იუპიტერის 
შესწავლა, ასევე მონაცემები მიღებულია სატურნზე;

6. კოსმოსის შესწავლამ აჩვენ, რომ ის ციური სხეულები, რომლებამდენაც მიღწევა შესაძლებელია 
განუსაზღვრელი რაოდენობის რესურსებს ფფლობენ, განსაკუთრებულ ყურადღებას ბიზნესის მხრიდან 
იმსახურებენ იშვიატი ლითონები; გარდა იშვათი ლითონებისა კოსმოსში შეიძლება მოპოვებულ იქნეს: 
ტიტანი, ნიკელი, რკინა, პლატინა, კობალტი და სხვ. ასევე ციურ ხეულებზე არის დიდი რაოდენობის 
წყალი. იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ორბიტულ სადგურებზე მუშაობსათვის, ასევე მისი წყალბადად 
და ჟანგბადად გაყოფისას - საწვავად რეაქტორებისათვს; ასტეროიდებზე შეიძლება შევხვდეთ აზოტს, 
ნახშირჟანგს, ნახშირორჟანგს, მეთანს და სხვ.

7. კოსმოსში დაბალი გრავიტაციის გამო მუშაობა ძნელი და საშიშია, თუმცა, მეცნიერებისა და ტექნიკის 
განვითარების თანამედროვე დონე იძლევა იმედს, რომ არც თუ შორეულ მომავალში, ეს ამოცანა 
წარმატებით იქნეს გადაწყვეტილი. ალბათ, კოსმოსში სამუშაოს  რობოტები შეასრულებენ. დედამიწაზე 
რესურსების ჩამოტანას კი უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებები მოახდენენ. სიშორის გამო, უპირველეს 
ყოვლისა ათვისებული იქნება უახლესი ციური სხეულები.

Abesadze R. Bibilashvili N. 6 naSromSi gamokvleulia evrokavSirSi bunebis dacviTi politika da kanonmdebloba. 
Aaseve gaanalizebulia evrokavSiris da saqarTvelos sakanonmdeblo bazis daaxloebis sakiTxebi garemosdacvis 
sferoSi.

 1. წარსულში ბუნების გამოყენება ხდებოდა ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, რამაც კაცობრიობა 
კატასტროფის წინაშე მიიყვანა. საჭირო ხდება ძირეული ცვლილების გატარება ეკონომიკური სისტემის 
ყველა ელემენტში, რათა თავიდან იქნეს აშორებული გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები.

2. მსოფლიოში ამ უაღრესად რთული პრობლემის გადაჭრაში მოწინავე პოზიციები უჭირავს და 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ევროკავშირი.

3. დღეისათვის ევროკავშირს უფლება აქვს აწარმოოს საერთაშორისო თანამშრომლობა გარემოს დაცვის 
სფეროში, თუმცა თავდაპირველად (დაფუძნების დროს) ეს უფლება მხოლოდ მასში შემავალ ცალკეულ 
სახელმწიფოს ჰქონდა. 

4. ევროკავშირის როლი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა ჯერ მაასტრიხის (1992), შემდეგ კი ამსტერდამის 
(1996) ხელშეკრულებათა საფუძველზე, რომელთა მიხედვითაც მდგრადი განვითარება გახდა კავშირის 
უმთავრესი მიზანი. ეკოლოგიური სამართალი წარმოადგენს ევროკავშირის სამართლის შემადგენელ 
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ნაწილს. მთავარი სამართლებრივი აქტი გარემოს დაცვის სფეროში არის ევროკავშირის ხელშეკრულების 
სპეციალური განყოფილება _ გარემოს დაცვის შესახებ, სადაც: ჩამოყალიბებულია ეკოლოგიური 
პოლიტიკის ამოცანები და პრინციპები.

5. გარემოს დაცვის მიმართულებით ევროკავშირის დირექტივების ძირითად სფეროებს წარმოადგენს: 
ჰაერისა და წყლის ხარისხის მართვა; ბუნების დაცვა; ნარჩენების მართვა; ქიმიურ ნივთიერებათა მართვა; 
გენეტიკურად შეცვლილი ორგანიზმები და სხვ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ამ დირექტივებს იღებენ 
განუხრელი შესრულებისათვის და რაც დადებითად აისახება ამ ქვეყნების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.

6. ევროკავშირს 1973 წლიდან მიღებული აქვს ევროკავშირის ეკოლოგიური სამოქმედო 7 პროგრამა, 
რომლებშიდაც ასახულია ევროკავშირის მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელია 
უმნიშვნელოვანესი გარემოსდაცვითი ღონისძიებები და რომელთაც დიდი წვლილი შეიტანეს არა მხოლოდ 
ევროკავშირის, არამედ მთელი მსოფლიოს ბუნებისდაცვის საქმეში.

7. თანდათან ევროკავშირის ნებისმიერი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი ხდება ეკოლოგიური 
შემადგენელი, თითქოს, მიმდინარეობს მისი “ეკოლოგიურ კავშირად“ გარდაქმნა. 

8. ეკოლოგიური პოლიტიკის ინსტრუმენტებს წარმოადგენს ისეთი ნორმატიული აქტები და 
დოკუმენტები, როგორიცაა კონვენციები, დირექტივები და რეგლამენტები.

9. საქართველოს ვალდებულებები ბუნების დაცვის სფეროში განისაზღვრა ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის  ასოცირების ხელშეკრულებით, კანონმდებლობათა დაახლოების შესაბამისად 
დადგენილი დირექტივების მიხედვით. საქართველოს ევალება ამ დირექტივებით განსაზღვრულ 
სფეროებშიშესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანოების განსაზღვრა, 
შესაბამისი ღონუსძიებების განხორციელება ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში. გარკვეული 
ვალდებულება უკვე შესრულებულია, კერძოდ: მიღებულია  საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის 
შესახებ“ (1996); საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა სამი ეროვნული პროგრამა; საქართველოს 
კანონი -  „ნარჩენების მართვის კოდექსი“;  „ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული 
სტრატეგიისა და 2016-2020   წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“; გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი 
(2017) და სხვ. თუმცა, ბევრი ვალდებულება ისევ შეუსრულებულია, მაგალითად „მწვანე“ ეკონომიკის 
ზრდის სტრატეგიის შემუშავება; 

Abesadze R.,  Burduli V. 7.
statiaSi naCvenebia saqarTvelos erovnuli inovaciuri sistemis Tanamedrove mdgomareoba misi amJamad ukve 
arsebuli komponentebis gamoyofiT da daxasiaTebiT. Semdeg dasaxulia da dasabuTebulia misi formirebis 
prioritetuli mimarTulebebi Semdegi Semadgeneli blokebis WrilSi:^ saxelmwifos inovaciuri politikis uzrunvelyofis 
bloki, inovaciebis warmoebis bloki, samecniero-kvleviTi seqtori, teqnologiebis transferis organizaciebi da 
inovaciuri infrastruqturis sxva elementebi, saerTaSoriso inovaciur garemosTan urTierTqmedebis sistema,  
inovaciuri saqmianobis dafinansebis bloki da sxva.
Abesadze R., Burduli V. 8.

mdgradi ganviTarebis Tanamedrove tendenciebidan unda gamoiyos:
1.  igi TandaTan Rebulobs sul ufro da ufro globalur xasiaTs, am procesSi realurad erTveba sul ufro meti 

da meti saxelmwifo. am mxriv mowinave poziciebzea ganviTarebuli qveynebi, vinaidan swored maTi 
zemoqmedebaa garemoze yvelaze didi da amave dros maT aqvT yvelaze didi SesaZlebloba bunebisdacviTi 
RonisZiebebis ganxorcielebisa. 

2. igi  did gavlenas axdens rogorc ekonomikur zrdaze, ise ekonomikur ganviTarebaze. amasTan Tu igi 
ekonomikur zrdasTan garkveul winaaRmdegobaSia, ekonomikur ganviTarebasTan srul TanxvedraSia. mdgradi 
ganviTareba gulisxmobs ara ekonomikuri ganviTarebis, aramed ekonomikis raodenobrivi zrdis garkveul 
SezRudvas. 

3. igi iwvevs cvlilebebs resursebis gadanawilebasa da simZlavreTa ganlagebaSi, ekonomikis struqturaSi, 
fizikur da adamianiseul kapitalSi, produqciis xarisxSi da a.S. 

4. ekonomikuri agentebis mier mdgradi ganviTarebis problemaTa aRiareba, rac ganpirobebulia piradi 
interesebiT da saxelmwifos ekologiuri politikiT. msxvili kompaniebi icaven ra mdgradi ganviTarebis 
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moTxovnebs, aseve awarmoeben aRricxvas mdgradi ganviTarebis Sesaxeb. 
5.ekonomikis masStabebis gadideba da axali teqnologiebis aTviseba zrdis bunebaze negatiuri 

zemoqmedebis sidides. magram, amis gamo ar SeiZleba kacobriobam Sewyvitos sawarmoo procesi. 
maSasadame, axorcielebs ra materialuri dovlaTis warmoebas, sazogadoeba yovelTvis midis garkveul ekolo-
giur daTmobaze.  

6. mdgradi ganviTarebis ideis ganxorcielebis gzaze msoflios winaSe dgas araerTi globaliri da lokaluri 
mniSvnelobis problema romelTa gadaWra SesaZlebtlia mxolod qveynebis erToblivi moqmedebiT. es 
problemebia: globaluri ekologiuri problemebi: atmosferos dabinZureba, msoflio okeanis problema, klimatis 
cvlileba, ozonis fenis darRveva, geofondis ganadgureba da gaRaribeba; ara ekologiuri xasiaTis globaluri 
problemebi: adamianiseuli potencialis ganviTarebis, energetikuli, siRaribis, kosmosis aTvisebis, msoflio mo-
saxleobis ricxovnobis zrdis problemebi, problema CrdiloeTi-samxreTi. 
Burduli V., Abesadze R. 9.   
statiaSi gamokvleulia globalizaciis integraciuli procesebis pirobebSi ekonomikis dargobrivi, teqnologiuri, 
organizaciuli da instituciuri struqturebis transoformaciisa da formirebis meTodologiuri da praqtikuli sakiTxebi. 
gaSuqebuli da sistematizebulia ekonomikis dargobrivi da teqnologiuri struqturebis Tanamedrove interpretaciebi, 
teqnologiebis ganviTarebisa da sameurneo dargebSi maTi difuziis procesebi.  naCvenebia globalizaciis 
faqtorebis gavlena dargobriv da teqnologiur struqturebze calkeul qveynebSi, gamovlenilia urTierTkavSiri 
teqnologiuri wyobebis ganviTarebasa da organizaciuli da instituciuri sistemebis transformacias Soris.  
gamovlenili da sistematizebulia ekonomikis organizaciuli da instituciuri sistemebis transformaciis procesebi 
globalizaciisa da qveynbsSorisi regionalizaciis pirobebSi.
v. burduli. 1. statiaSi ganxilulia “codnis ekonomikis” definiciis ganviTareba da, aseve, misi infrastruqturis 
komponentebis erToblioba. “inovaciuri ekonomikis” da “codnis ekonomikis” infrastruqturebis komponentebis 
Sedarebis safuZvelze dadgenilia maTi urTierTSeTavsebadobis xarisxi. ganixileba codnis ekonomikis 
“ganaTlebis” komponentis Sinaarsi da “inteleqtualuri kapitalis”, “informaciuli seqtoris” da “qseluri struqturebis” 
komponentebis Sinaarsi, romlebic Sedian rogorc codnis, aseve inovaciuri ekonomikis infrastruqturis 
SemadgenlobaSi.
v. burduli. 2. statiaSi ganxilulia imperativebi, romlebic ganapirobeben “mwvane ekonomikis” principebis 
Sesabamisad ganviTarebaze gadasvlis aucileblobas, garCeulia “mwvane” ekonomikis cnebis gansazRvrebis 
mimarTulebebi da misi ganviTarebis mimarTulebebi seqtorebis WrilSi. aseve ganxilulia inovaciur 
ekonomikasTan “mwvane” ekonomikis urTierTkavSiris sakiTxi. sistematizebulia koordinaciis “mwvane” 
saxelmwifo da kerZo safinanso instrumentebi.  
v. burduli.  3. statiaSi ganxilulia ekonomikis dargobrivi strqtris ganviTarebis gzebi ekonomikis ganviTarebaSi 
teqnologiuri wyobebis rolis Sesaxeb s. glazievis koncefciis mxedvelobaSi miRebiT, amasTan, dargobrivi 
restruqturizaciis sakiTxebi ganixileba mosaxleobis keTildReobis amaRlebasa da siRaribis donis Semcirebaze 
orientaciis gaTvaliswinebiT. ganxilulia is Sida da gareekonomikuri faqtorebi, romlebic zemoqmedeben 
Tanamedrove teqnologiuri wyobis Camoyalibebis procesSi, ekonomikuri dargebis ganviTareba ki ganixileba 
dasaqmebis donis amaRlebisa da, maSasadame, siRaribis donis Semcirebis TvalsazrisiTac.
ბერულავა გ. ბიზნესსა და უნივერსიტეტებს შორის ცოდნისა და ტექნოლოგიების 
ტრანსფერის ორგანიზაციული ასპექტები. ეს ნაშრომი, შესრულებული ლიტერატურის მიმოხილვის 
საფუძველზე, შეისწავლის ორგანიზაციული ფორმებისა და სტრუქტურების ერთობლიობას, რომელსაც  
მიმართავენ უნივერსიტეტები თავიანთი ცოდნის კომერციალიზაციისა და ბიზნესზე ტექნოლოგიების 
ტრანსფერის უზრუნველსაყოფად. უნივერსიტეტების მიერ ტექნოლოგიათა ტრანსფერის ორგანიზაცია 
(ტტო) წარმოადგენს მთელ ეკოსისტემას, რომელიც მოიცავს ქვედა დონის ერთეულებს, როგორიცაა 
ტექნოლოგიათა ტრანსფერის ოფისები, სამეცნიერო პარკები, ინკუბატორები და საუნივერსიტეტო 
ვენჩურული ფონდები. თითოეულ ამ ერთეულს ახასიათებს საკუთარი მიზნები, ფუნქციები და 
ორგანიზაციული დიზაინის ტიპები. 

ამ კვლევაში ჩვენ განვიხილეთ ძირითადად ტტო-ების ორგანიზაციული ასპექტები. ტტო-ების 
ორგანიზაციული დიზაინი განვიხილეთ მათი შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურის, მმართველობითი 
სტრუქტურისა და საკუთრების სტრუქტურის შესაბამისად. 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ტტო-ის სხვადასხვა ორგანიზაციული ფორმა, რომელსაც 
უნივერსიტეტები იყენებენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დასადგენად და ამ უფლებებიდან 
შემოსავლის უზრუნველსაყოფად, გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის ტექნოლოგიისა და სალიცენზიო 
ოპერაციების შედარებით პროდუქტიულობაზე. 

იმის მიუხედავად, რომ ეს ანალიზი მხოლოდ ლიტერატურის მიმოხილვას ემყარება, მან წარმოშვა 
გარკვეული მტკიცებულებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს პოლიტიკის შემქმნელებსა და ტტო-ს მენეჯერებს 
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ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავებაში, რაც განაპირობებს წარმატებულად ჯანსაღ 
სტრატეგიების ფორმულირებას და შესაბამისი აქტივობების რეალიზაციას ტექნოლოგიის ტრანსფერისა და 
ცოდნის კომერციალიზაციის მიმართულებით.
ბრეგვაძე გ. აააააა აააააააააა ააააააააააააა ააააააა აააააააააააააა ააააააააა. აააააააა აააააააააა 
აააააა აააააააააა ააააააააააააა ააააააა აააააააააააააა ააააააააა, აააააააააააააა ააააააა აააააააააა 
აააა აა ააააააააააა ააააააააააა ააააააა. აააა აააააააააა ააააააა აააააა აააა აააააააააააა აააააა 
აააააააააა აააააააა აააააააააააა.

გოგოხია თ. 1. ცოდნის კომერციალიზაციის ძირითადი მიმართულებები განვითარებულ ქვეყნებში. 
ნაშრომში განხილულია ცოდნის კომერციალიზაციის პროცესის მთავარი ხელშემწყობი ტენდენციები და 
ძირითადი მიმართულებები ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე.

მოყვანილია ამ ქვეყნების გარკვეული გამოცდილება ამ პროცესთან დაკავშირებული ზოგიერთი 
პრობლემის მოგვარებაში და, შესაბამისად, ამ პროცესის სრულყოფის გზების შემუშავებაში.
შესაბამისი ლიტერატურის მიმოხილვის საფუძველზე გამოტანილია დასკვნა, რომ განხილულ ქვეყნებში 
ცოდნის კომერციალიზაციის პროცესის დანერგვის ხელშემწყობი მექანიზმების შემუშავებასა და 
სრულყოფაში ძირითად მიმართულებებად გვევლინება, ერთი მხრივ, ამ პროცესის ფინანსური მხარდაჭერა, 
ხოლო მეორე მრივ - იურიდიული (სამართლებრივი) უზრუნველყოფა (განსაკუთრებით, სახელმწიფო 
სახსრებით შექმნილი ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების განსაზღვრის თვალსაზრისით).  
გოგოხია თ. 2. biznesgaremo, inovacia da mwarmoebluroba gardamavali ekonomikebis pirobebSi:
analizi firmis doneზე. statiaSi warmodgenilia empiriuli xasiaTis kvleva, romlis mTavari mizania gafarToebuli 
ekonometrikuli e.w. CDM modelis safuZvelze gardamavali ekonomikis qveynebis pirobebSi moqmedi firmebis 
doneze arsebuli Sesabamisi struqturuli urTierTobebis Seswavla iseT faqtorebs (cvladebs) Soris, rogoricaa: 
biznesgaremo; samecniero-kvleviTi da sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebi (sksss); inovaciebi; Sromis 
mwarmoebluroba.

kvleva eyrdnoba gardamavali ekonomikis 28 qveyanaSi 2012-2014 wlebSi msoflio bankis da rekonst-
ruqciisa da ganviTarebis evropuli bankis mier erToblivad Sesrulebuli BEEPS-is (Business Environment and 
Enterprise Performance Survey) me-5 raundis  monacemebs, romelic exeba firmis (mikro-) dones. 
დავლაშერიძე ნ. ადამიანისეული კაპიტალის პრობლემები ნობელის პრემიის ლაურეატების შრომებში. 
ნაშრომში განხილულია  ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატების წვლილი ადამიანისეული  
კაპიტალის  საკითხების დამუშავებაში, რამდენადაც ის    წარმოადგენს  ინოვაციური   ეკონომიკის  და 
ცოდნის  ეკონომიკის ჩამოყალიბების და  განვითარების   მთავარ ფაქტორს.  აღსანიშნავია, რომ  
თავდაპირველად  ადამიანისეულ კაპიტალში   იგულისხმებოდა  მხოლოდ  ადამიანში ინვესტიციების  
ერთობლიობა,  რაც ამაღლებდა  მის შრომისუნარიანობას -  განათლებას და პროფესიულ ჩვევებს. შემდგომ 
ეს ცნება  გაფართოვდა, მასში შევიდა  სამომხმარებლო დანახარჯები ოჯახის  ხარჯები   კვებაზე, 
ტანსაცმელზე,  საცხოვრებელზე, განათლებაზე,  ჯანდაცვაზე,  კულტურაზე და  სახელმწიფო  დანახარჯები 
ამ  მიზნით.  ადამიანისეული კაპიტალის,  როგორც საწარმოო   ფაქტორის  ცნება პირველმა  შემოიღო  და 
ბევრიც გააკეთა  ადამიანისეული კაპიტალის, როგორც  ინდუსტრიული და პოსტინდუსტრიული  
ეკონომიკების მთავარი  მამოძრავებელი ძალის  და ფუნდამეტის   როლის გასაგებად  თეოდორ უილიამ  
შულცმა.  თანამედროვე    ეკონომიკური აზრის კლასიკად კი იქცა   გარი სტენლი ბეკერის ტრაქტატები. 
სწორედ ადამიანისეული კაპიტალის  თეორიის  საფუძვლების შექმნისათვის  ნობელის  პრემია მიენიჭათ  თ. 
შულცს (1979) და გ. ბეკერს (1992).  გ. ბეკერმა პირველმა  მიიყვანა  ადამიანისეული  კაპიტალის ცნება 
მიკროდონეზე. თავის ნაშრომებში  მან  მოგვცა ერთიანი  სქემა ადამიანისეული   კაპიტალის  გასაგებად,  
ეყრდნობოდა  რა ადამიანისეულ კაპიტალზე აღქმას,  როგორც რაციონალურსა და  მიზანშეწონილზე. 
გამოიყენა რა  ისეთი  ცნებები, როგორიცაა იშვიათობა,ფასი, ალტერნატიული  დანახარჯები და ა.შ. მის  მიერ 
ჩამოყალიბებული  მოდელი საფუძვლად დაედო ყველა  შემდგომ კვლევებს  ამ დარგში.  ადამიანისეული   
კაპიტალი - ესაა  ცოდნის, უნარების, მოტივაციების მარაგი, რაც  ყველას  გააჩნია. განსაკუთრებული  
წვლილი შეიტანა  ბეკერმა  ფირმის  კონკურენციის, სტრატეგიის  და განვითარების  თეორიაში, მან  შემოიღო 
განსხვავება  ადამიანში  სპეცილაური  და  საერთო  ინვესტიციებს  შორის. ხაზი გაუსვა  სპეცილაური 
განათლების, სპეციალურ ცოდნას და ჩვევების  განსაკუთრებულ მნიშვნელობას.  ბეკერის ნაშრომები  
საფუძვლად  დაედო ფირმის  და კონკურენციის  თანამედროვე  თეორიის შექმნას.   ადამიანისეული 
კაპიტალის  თანამედროვე   თეორიის განვითარებაში  მნიშვნელოვანი  წვილილი  შეიტანეს   აგრეთვე 
ნობელის  პრემიის ლაურეატებმა  ეკონომიკის დარგში  რ. სოლოუმ, ს.კუზნეცმა, რ. ლუკასმა, კ.ეროუმ.  



40

დათუნაშვილი ლ. ცოდნის კლასიფიკაცია, წარმოება და გავრცელება. ნაშრომში შესწავლილია ცოდნის, 
როგორც საზოგადოების მატერიალური და სულიერი საქმიანობის პროდუქტის არსი და მნიშვნელობა. 
ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ცოდნა აუცილებელია ადამიანისთვის მის ირგვლივ არსებულ სამყაროში 
ორიენტაციისათვის, მოვლენათა ახსნისა და განჭვრეტისათვის. გაანალიზებულია ცოდნის, როგორც 
რთული სისტემის კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით, ისეთის, როგორიც არის არამეცნიერული 
და მეცნიერული ცოდნა;

გაშუქებულია არამეცნიერული ცოდნის სახეები: ფსევდომეცნიერული, პარამეცნიერული, 
კვაზიმეცნიერული, ანტიმეცნიერული, ყოველდღიური ცოდნა, საკუთრივ-პიროვნული და ხალხური 
ცოდნა. განხილულია აღნიშნული პრობლემის მკვლევარებიდან ი. ა.  პონომარიოვის, ტ. გ. ლეშკევიჩის, ვ. ვ. 
ილინას, პ. ტ. კალინინას, პროფესორების ფ. მაჰლუპის და ჯ. მოკირას შეხედულებები მეცნიერული ცოდნის 
კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით;

ვრცლად არის გაანალიზებული ცოდნის ძირითადი მწარმოებლების: განათლებისა და მეცნიერების 
როლი და მნიშვნელობა ახალი ცოდნის წარმოების საქმეში. ასევე ხაზგასმულია ამ ორი ინსტიტუტის დიდ 
მნიშვნელობაზე საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებისა და ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის საქმეში. 
განხილულია განათლება და მეცნიერება ზოგადად, და ყურადღება გამახვილებულია ევროკავშირის 
ქვეყნებში ამ ორი ინსტიტუტის საქმიანობასთან დაკავშირებით;

მიმოხილულია ცოდნის გავრცელების ძირითადი საშუალებების _ ინფორმაციის მასობრივი 
საშუალებების ინდუსტრია GMU-ისა და კომუნიკაციების და საერთაშორისო ბიზნეს მანქანების 
კორპორაციის IBM-ის საქმიანობა, ასევე ყურადღება გამახვილებულია ცოდნის გადაცემის 
პიროვნებათაშორისო და საზოგადოებრივი არხების საქმიანობაზე.
დვალიშვილი ლ. ნაშრომში მიმოხილულია ეკოლოგიური პრობლემების ზოგად-საკაცობრიო მნიშვნელობის 
შესახებ. მითითებულია ამ პრობლემათა სიმწვავისა და საზოგადოებაზე ზემოქმედების მასშტაბებზე. 

ვრცლად მიმოხილულია ადამიანის ბუნებაში ჩარევის მოცულობასა და მის შედეგებზე, ზოგადად 
გლობალურ პრობლემებს შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირსა და გლობალურ გარემოში საზოგადოების 
საქმიანობის შედეგებზე.

გამოკვეთილია ბიოუსაფრთხოების საკითხების მჭიდრო ურთიერთკავშირი ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს 
ეკოლოგიურ კომპონენტებთან.

განხილულია ევროკავშირში ჰაერის გაჭუჭყიანებით გამოწვეული საზოგადოებრივ განვითარებაზე 
უარყოფითი გავლენის შესახებ.

აღნიშნულია XXI საუკუნის დასაწყისისათვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მდგომარეობა ჰაერის 
სხვადასხვა დამაბინძურებლის გამონაბოლქვის ფონზე და ამ მიმართულებით ევროკავშირის ჰაერდაცვითი 
პოლიტიკის განსაკუთრებული აქცენტირების შესახებ.

მითითებულია, როგორ უნდა შეფასდეს ჰაერის დაცვა, როგორ რეგულირდეს ჰაერის დაცვის ჩარჩო 
პოლიტიკა და რას უნდა ითვალისწინებდეს ევროკავშირის ეკოლოგიურ პოლიტიკაში მოქნილი საბაზრო 
ინსტრუმენტების ჩართვა.

აღნიშნულია ეკოლოგიურ პრობლემებზე გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მუშაობის გავლენის 
შესახებ.
თეთრაული ც.  miwis resursebis dacvis ekonomikuri problemebi evrokavSiris qveynebSi. naSromSi 
ganxilulia miwis, rogorc gansakuTrebuli bunebrivi resursis roli da mniSvneloba Tanamedrove civilizaciis 
arsebobisaTvis, agreTve evrokavSiris mier SemuSavebuli kanonebi da direqtivebi am umniSvnelovanesi 
resursis dacvis kuTxiT, raTa evrokavSiris qveynebma Tavidan aicilon iseTi globaluri safrTxe rogoricaa niadagis 
erozia, misi degradacia, ekologiuri katastrofebi da a.S. naSromSi gaSuqebulia niadagis saxeebi da mecnieruli 
kvlevebi niadagTmcodneobaSi, agreTve evrokavSiris qveynebis gamocdileba miwis resursebis dacvis saqmeSi.

თოთლაძე ლ. თაფლაძე თ. დამოკიდებულება ადამიანისეულ კაპიტალსა და  ეკონომიკურ ზრდას 
შორის ევროკავშირის ქვეყნებში.
ნაშრომი ეძღვნება ადამიანისეული კაპიტალისა და ეკონომიკური ზრდის დამოკიდებულების როგორც 
თეორიული კონცეფციების ანალიზს, ასევე პრაქტიკულ ასპექტებს ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითზე. 
მასში განხილულია ადამიანისეული კაპიტალის გაზომვის მეთოდოლოგიური ასპექტები: სხვადასხვა 
მეთოდოლოგიურ საფუძველზე  გაანგარიშებადი მაჩვენებლები. ხაზგასმულია არხები, რომელთა 
მეშვეობითაც ადამიანისეული კაპიტალი გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. განსაკუთრებული 
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ყურადღება აქვს დათმობილი ადამიანისეული კაპიტალის ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის შეფასების 
რაოდენობრივ ასპექტებს ეკონომიკურ ლიტერატურაში არსებული ფუნდამენტური და ემპირიული 
კვლევების შედეგების საფუძველზე.
კაკულია ე. ინფორმაცია და ცოდნა პოსტინდუსტრიულ   ქვეყნებში: ეკონომიკური  ასპექტები.
    ნაშრომში  შესწავლილია  ინფორმაციის და ცოდნის არსი და მნიშვნელობა; საუბარია 
პოსტინდუსტრიული საზოგადოების წარმოშობის კრიტერიუმებზე, მიზეზებზე, ეკონომიკის 
თავისებურებებზე: დეინდუსტრიალიზაციაზე;  საინვესტიციო პროცესების თავისებურებებზე;
კაპიტალზე ცოდნის უპირატესობაზე;  მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებაზე.  მოკლედ არის 
განხილული  სოციალური სტრუქტურა. ქვეყნების  მიხედვით, გაანალიზებულია ცი  (ცოდნის ინდექს)-ის, 
maRalteqnologiuri produqciis bazrებze calkeuli mowinave qveynis poziciის (msoflio bazris saerTo moculobaSi, 
%) და მეცნიერების დაფინანსების  მონაცემები. 
კვარაცხელია მ. ადამიანისეული კაპიტალის გამოყენების თავისებურებები ევროკავშირის ქვეყნებში.
ნაშრომში გამოკვლეულია ევროკავშირის ქვეყნებში ადამიანისეული კაპიტალის არსი და თავისებურებები. 
ასევე გაანალიზებულია მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მნიშვნელობა სხვადასხვა დონეზე. 
გამოკვეთილია მთელი რიგი თავისებურებები, რომლებიც ეხება ადამიანისეული კაპიტალის განათლების 
სისტემის სრულყოფას, სადაც მნიშვნელოვანია ინვესტიციების გაზრდა. ეს, პირველ რიგში, ეხება არსებულ 
უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემას, რომლის სრულყოფის მექანიზმები შემუშავებულია ევროპის 
ქვეყნებში.
კურატაშვილი ა., კურატაშვილი ქ. 1. adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis Teoriuli 
problemebi. samecniero naSromSi ganxilulia adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis Teoriuli 
problemebi.

gansakuTrebuli yuradReba samecniero naSromSi eTmoba adamianiseuli kapitalis _ rogorc 
adamianiseuli inteleqtualuri kapitalis ganxilvis aucileblobas.

amrigad, adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis Teoriuli problemebis gadasaWrelad 
principul mniSvnelobas iZens mecnieruli Semoqmedeba da kultura _ rogorc inteleqtualuri kapitali.

naSromis mecnierul siaxles warmoadgens adamianiseuli kapitalis ganviTarebisa da efeqtianobis Teoriuli 
safuZvlebis saxiT _ adamianiseuli inteleqtualuri kapitalis ganxilva, rogorc samecniero kvlevaSi, ise praqtikaSi, 
rodesac ganmsazRvrel adamianiseul kapitals warmoadgens mecnieruli Semoqmedeba da kultura _ rogorc 
inteleqtualuri kapitali.

კურატაშვილი ა. 2. «НЕВИДИМАЯ РУКА» АДАМА СМИТА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛИЗМА (?!).სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია კაპიტალიზმის თანამედროვე გამოვლინებები, 
რომელთა სიღრმისეული თეორიული საფუძვლები ძევს ადამ სმიტის ეგრეთ წოდებულ „უხილავ ხელში“, 
მაგრამ რომელი გამოვლინებებიც განსაკუთრებით დამახასიათებელია ზოგიერთი სახელმწიფოებისათვის, 
რომლებიც ფუნქციონირებენ ფსევდოსოციალიზმის ნიადაგზე ველური კაპიტალიზმის განაყოფიერების 
შედეგად.
კურატაშვილი ა. 3. «УМЕРТВЛЕНИЕ» НАУКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПОНИМАНИЯ И/ИЛИ 
ИГНОРИРОВАНИЯ ИСТИННО НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА – ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ (?!)..  სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია მეცნიერების “მოკვდინება” ჭეშმარიტად 
მეცნიერული შემოქმედების ვერგაგებისა და/ან უგულებელყოფის შედეგად _ როგორც დანაშაული 
ადამიანურობის წინააღმდეგ (?!).

ღრმა კრიზისი მეცნიერულ შემოქმედებაში საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სფეროში და სახელმწიფო 
მართვის პოლიტიკაში _ განხილულია როგორც განმსაზღვრელი მიზეზი ყოველივე ნეგატიურისა, რაც 
თანამედროვე მსოფლიოში ხდება (?!).
კურატაშვილი ა. 4. ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛИ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. სამეცნიერო ნაშრომში კრიტიკულად არის 
განხილული – როგორც კაცობრიობის ისტორიაში არსებული, ისე მეცნიერთა, პოლიტიკოსთა და ა.შ. 
თანამედროვე შეხედულებები და მიდგომები, რომლებიც ეფუძნებოდნენ და ეფუძნებიან ფილოსოფიას, 
რომელსაც მე საშუალებათა ფილოსოფიას ვუწოდებ. 
     როგორც საშუალებათა ფილოსოფიის ალტერნატივას, მოცემულ სამეცნიერო ნაშრომში ვთავაზობ ჩემს 
მიერ ჯერ კიდევ XX საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში შექმნილ პრინციპულად ახალ მეცნიერულ 
მიმართულებებს – მიზნის ფილოსოფიას, როგორც საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი სისტემების 
განსხვავების და ამ სისტემების კლასიფიკაციის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველს, და სოციალური 
მიზნის ფილოსოფიას, რომელიც ჭეშმარიტად ადამიანური – ჰუმანოსოციალური – საზოგადოებისა და 
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სახელმწიფოს ფორმირებისა და ფუნქციონირების ამოსავალ მეცნიერულ საფუძველს წარმოადგენს, და 
რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს კაცობრიობის განვითარების ორიენტაციას და სოციალურ-
ეკონომიკურ პროგრესს.
კურატაშვილი ა. 5. ТЕОРИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ИНТЕРЕСОВ НАРОДА – ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ НАУЧНАЯ 
ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА.
სამეცნიერო ნაშრომში კრიტიკულად არის განხილული ეგრეთ წოდებულ ცივილიზებულ სამყაროში 
მეცნიერებაში, პოლიტიკაში და პრაქტიკაში შეცდომით დამკვიდრებული, და საზოგადოებაში და 
სახელმწიფოში გაბატონებული – საშუალებათა უზენაესობა (?!). 

კერძოდ, კრიტიკულად არის განხილული საზოგადოებაში და სახელმწიფოში საშუალებათა 
ეკონომიკური თვითმიზნის უზენაესობა (ბატონობა) – ფულის, ბაზრის, მოგების, კაპიტალის უზენაესობა 
(ბატონობა) ადამიანზე (?!).
ლაზარაშვილი თ. ცოდნის ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაცია, სტრატეგია და პოლიტიკა.

1. statiaSi ganxilulia “codnis ekonomikis” arsi da gaSuqebulia is ZiriTadi gzebi, riTic xdeba codnis ekonomikis 
internacionalizacia. kerZos ki yuradRebaa gamaxvilebuli samecniero-teqnikur progresze, romelic gamodis 
codnis internacionalizaciis ZiriTad saSualebad. gaanalizebulia samecniero-teqnikuri progresis daCqarebisaken 
mimarTuli saxelmwifo politika, romelic sami ZiriTadi mimarTulebiTaa warmodgenili. 
statiaSia yuradRebaa gamaxvilebuli codnis ekonomikis strategiebsa da politikaze, kerZod gaSuqebulia is 
ZiriTadi samecniero-teqnologiuri politikis konceptualuri modelebi, romlebmac safuZveli Cauyares am politikis 
formirebas. 

მელაშვილი მ. ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების თავისებურებები ევროკავშირსა და ზოგიერთ სხვა 
ქვეყანაში. ნაშრომი ეძღვნება დღევანდელობის ერთ-ერთ მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვან პრობლემას 
- ცოდნის ეკონომიკას, რომლის ფორმირებაც უმეტესი ავტორის შეფასებით XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან 
იწყება. თვით ტერმინი „ცოდნის ეკონომიკა“ პირველად 1962 წელს ავსტრო-ამერიკელმა მეცნიერმა ფრიც 
მაჰლუპმა შემოიტანა; აქვე განხილულია ცოდნის ეკონომიკის ფორმირებისათვის აუცილებელი 
წინაპირობები და მისი არსებობის ეტაპები.
 ნაშრომში ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე 
განხილულია „ცოდნის ეკონომიკის“ ფორმირების და შემდგომი განვითარების ზოგადი თავისებურებები, 
რომლებიც დამახასიათებელია ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის. ნაშრომში ნაჩვენებია აგრეთვე ის 
ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოში კომპეტენტური ანალიტიკური 
ორგანიზაციები ითვლიან ამა თუ იმ ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნიკურ პოტენციალს და შესაბამის ინდექსს 
ანიჭებენ მას. მოყვანილია ცოდნის ეკონომიკის სხვადასხვა მაჩვენებელთა ციფრობრივი ანალიზი 
ევროკავშირის და მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების მაგალითზე.
ნოზაძე ზ. წყლის რესურსების დაცვის ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებში.
ანგარიშში მოცემულია წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების და დაცვის პრობლემების შესახებ 
ევროკავშირის ქვეყნებში. გაანალიზებულია ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სხვადასხვაგვარი მეთოდები, 
როგორიცაა: მექანიკური, ფიზიკურ-ქიმიური, ქიმიური, ბიოლოგიური, აგრეთვე ახალი ეფექტური 
მეთოდები: რადიაციული გაწმენდა, ელექტროქიმიური მეთოდი, ოზონირება, მაგნიტური დამუშავება, 
ელექტროფილტრაცია. მოცემულია სანიტარული ზონების მნიშვნელობა წყლის რესურსების დაცვის 
საქმეში. განხილულია ესპანეთის ნაციონალური წყლის საბჭოს სტრუქტურა, მისი მთავარი ფუნქციები, 
საბჭოს წევრების არჩევის წესები და კანონზომიერებები.
პაპავა ვლ. 1. ინოვაციურ საქმიანობაში ადამიანისეული ფაქტორის გააქტიურების ძირითადი 
მიმართულებები ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.
 ნაშრომი ეძღვნება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნების ინოვაციურ საქმიანობაში ადამიანისეული 
ფაქტორის გააქტიურების ძირითად მიმართულებებს. ინოვაციური საქმიანობის აქტორი იგივე 
“ინოვაციური ადამიანია” (homo innovatus-ი). ის ადამიანის აბსტრაქტუილი მოდელია, რომლისთვისაც 
დამახასიათებელი უნდა იყოს ახალი იდეების გენერირება, სტრატეგიული აზროვნება, გახსნილობა და 
რისკიანობა, და სხვ. რადგანაც homo innovatus-ი თავისი ბუნებით მომავალზეა ორიენტირებული, ამიტომ 
დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ რამდენადაა საზოგადოებაში ეკნომიკური ოპტიმიზმის გარემო 
ჩამოყალიბებული. გაანალიზებულია ბიზნესისთვის ეკონომიკური ოპტიმიზმის გარემოს შექმნის 
წინაპირობები და სირთულეები. გამოვლენილია ამ კუთხით ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს 
შორის ყველაზე წარმატებული და წარუმეტებელი ქვეყნები.
პაპავა ვლ., თაფლაძე თ. 2. О барьере ретроэкономики в развитии «зелёной экономики». სტატიაში 
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გაანალიზებულია ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობის პირობებში „მწვანე ეკონომიკის“ განვითარების 
პრობლემა. მოძველებული ტექნოლოგიები, უწინარეს ყოვლისა, განვითარებად ქვეყნებში გამოიყენება. 
ნებისმიერი საწარმოს მიერ მათი გამოყენება ქმნის ილუზიას, რომ ესა თუ ის ბიზნესი არის წარმატებული. 
საერთაშორისო კონკურენციია დონეზე კი, ნათელია, რომ ამ რეტროეკონომიკურ საწარმოებს არ აქვთ 
წარმატების მიღწევის რაიმე შანსი. რეტროეკონომიკის ეფექტების დასაძლევად სახელმწიფოს 
განსაკუთრებული როლი ეკისრება.
პაპავა ვლ., ჭარაია ვ. 3. On the Measurement of Imflation and the Complex Inflation Targeting. 
გაანალიზებულია ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმი, რომელიც, სამწუხაროდ, მთელი რიგი 
ნაკლოვანებებით ხასიათდება. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს იმას, რომ ინფლაციის 
თარგეთირება უსუსურია იმპორტირებულ ინფლაციასთან მიმართებაში. ეს პრობლემა 
იმპორტდამოკუდებული ქვეყნებისათვის განსაკუთრებით მწვავეა. შეთავაზებულია იმფლაციის 
მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს ქვეყნის შიგა ბაზარზე იმპორტის ფასებს, რომელთა ფორმირებაშიც დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსს. შეთავაზებულია ინფლაციის კომპლექსური 
თარგეთირების რეჟიმი, როცა მონეტარული პოლიტიკის მიზნობრივი მაჩვენებლებია ინფლაცია და 
იმფლაცია.
პაპავა ვლ., სილაგაძე ა. 4. ერთი საკვანძო ეკონომიკური ტერმინის – “Gross Domestic Product”-ის ქართული 
სახელწოდების შესახებ. ამა თუ იმ ქართული ტერმინის დადგენისას, აუცილებელია დავეყრდნოთ 
ქართული მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების მქონე სალიტერატურო ენას. ამის გათვალისწინებით, 
ინგლისური ტერმინის – „Gross Domestic Product”-ის არსებას ზედმიწევნით ასახავს „მთლიანი სამამულო 
პროდუქტი“. ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურაში, ისევე როგორც ოფიციალურ სახელმწიფო 
დოკუმენტებში, ინგლისური ტერმინის – „Gross Domestic Product“ შესატყვის ქართულ თარგმანად 
დამკვიდრებულია ტერმინი – „მთლიანი შიდა პროდუქტი“ და/ან – „მთლიანი შიგა პროდუქტი“. XX 
საუკუნის 90-ანი წლების დასაწყისში, როცა ქართული პოლიტიკური ელიტისათვის უმთავრესი უცხო ენა 
იყო რუსული, ქართულ ენაში ტერმინი – „მთლიანი შიდა პროდუქტი“, დამკვიდრდა რუსული ენის 
ზეგავლენით, რადგანაც „Gross Domestic Product“ რუსულად თარგმნილია, როგორც «Валовый Внутренний 
Продукт». დადგა დრო, როცა ყოველმხრივ გამართლებულია, რომ ქართულ ენაში შესაბამისი ადგილი 
დაიმკვიდროს ტერმინმა – „მთლიანი სამამულო პროდუქტი“.
პაპავა ვლ. 5. On the Prospects for the Use of High Technologies in the European Union’s Post-Communist Countries.
სტატიაში განხილულია ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების 
არსებული მდგომარეობა და სამომავლო პერსპექტივები. ნაჩვენებია, რომ დღეისათვის ევროკავშირის 
პოსტკომუნისტური ქვეყნები ევროკავშირის არაპოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული მაღალი 
ტექნოლოგიების გამოყენების დონისგან საკმაოდ შორსაა. გაკეთებულია დასკვნა, რომ მხოლოდ და 
მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანება სულაც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამა თუ იმ 
პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული წარმოება განვითარდეს. ამისათვის 
აუცილებელია, რომ ევროკავშირის პოსტკომუნისტურმა ქვეყნებმა თავად გამოიჩინონ ძალისხმევა, რათა 
გაატარონ ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ცოდნაზე დაფუძნებული 
ეკონომიკის შექმნისა და განვითარების, “კვლევისა და განვითარების” სისტემის პრიორიტეტულად 
დაფინანსების ხელშეწყობაზე.
პაპავა ვლ., ჭარაია ვ. 6. ინფლაცია და მისი მოდიფიკაციები (ტერმინოლოგიური ასპექტის შესახებ). 

ინფლაციის ტრადიციული მაჩვენებელი, სამწუხაროდ, არ არის საკმარისი განვითარებად ქვეყნებში. 
ზოგიერთი სასაქონლო ჯგუფი არ ასახავს დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის პრობლემებს. აგრარული 
ინფლაცია, ანუ აგფლაცია ეკონომიკურ მეცნიერებაში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. სტატიაში 
შემოთავაზებულია მანფლაციის სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს ფასების ცვლილებას 
მედიკამენტებზე, კომუნალურ მომსახურებასა და საკვებ პროდუქტებზე. იმ ქვეყნებისთვის, სადაც იმპორტი 
რამდენჯერმე აღემატება ექსპორტს, აშკარაა, რომ აუცილებელია ფასების ცვლილება გაანგარიშებულ იქნეს 
იმპორტული საქონლისა და მომსახურების მიმართ (იმფლაცია). 
პაპავა ვლ., სილაგაძე ა. 7. როგორ უნდა ითარგმნოს ქართულად ტერმინი ”Gross Domestic Product”. 
თანამედროვე ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურასა და ოფიციალურ სახელმწიფო  დოკუმენტებში 
ინგლისური ტერმინის ”Gross Domestic Product” ქართულად ითარგმანება, როგორც ”მთლიანი შიდა 
პროდუქტი” და/ან “მთლიანი შიგა პროდუქტი“. ინგლისური  ტერმინის  ამგვარი  თარგმნა არ არის ზუსტი, 
რადგანაც ეს თარგმანი განხორცილებეულია არა  ინგლისური,  არამედ  რუსული ენიდან. ეს  უზუსტობა  
მოგვიანებით  გამოასწორა ამ სტატიის ერთ-ერთმა თანაატორმა, რომელმაც მსოფლიოში აღიარებული 
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სახელმძღვანელოს,  კრუგმანის, ობსტფელდის და მელიტცის ”საერთაშორისო ეკონომიკის” ქართული  
თარგმანის  რედაქტირებისას ტერმინი ”Gross Domestic Product” თარგმნა, როგორც ”მთლიანი სამამულო 
პროდუქტი”.
პაპავა ვლ. 8 რატომ არ იმართება სახელმწიფო ისე, როგორც კომპანია? (ზოგიერთი მოსაზრება 
პოლკრუგმანის სტატიაზე – „სახელმწიფო არ არის კომპანია“). 
ორ ათეულ წელზე მეტი დრო გავიდა, რაც ცნობილმა ამერიკელმა ეკონომისტმა, ნობელის პრემიის 
ლაურეატმა ეკონომიკაში, პროფესორმა პოლ კრუგმანმა გამოაქვეყნა სტატია დამაინტრიგებელი სათაურით 
– „სახელმწიფო არ არის კომპანია“, სადაც დეტალურადაა გამახვილებული ყურადღება იმ პრინციპულ 
განსხვავებაზე სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის, რომლის მიხედვითაც პირველი – დახურული სისტემაა, 
ხოლო მეორე – ღია. ამ სტატიაში განხილულია არაერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ რა პრინციპული 
განსხვავებაა ეკონომისტის აზროვნების სტილსა და მენეჯერის აზროვნების სტილს შორის. სახელმწიფოს 
მმართველთათვის ამოსავალია საკუთარი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, სტაბილური 
ეკონომიკური განვითარების, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მიღწევა. რაც შეეხება კომპანიას, მისთვის 
განმსაზღვრელია მოგების ან /და თავად კომპანიის ღირებულების ზრდა. სწორედ ესაა სახელმწიფოსა და 
კომპანიის მიზნებსა და წარმატებულობის შეფასების კრიტერიუმებს შორის პრინციპული განსხვავება.
პაპავა ვლ. 9. ეკონომიკის პოლიტიზაცია და არაეკონომიკური პოლიტიკა (პოსტკომუნისტური 
საქართველოს გამოცდილება). თუ ეკონომიკური პოლიტიკა არა მარტო დაცილებულია ეკონომიკურ 
მეცნიერებას, არამედ, ცალკეული შემთხვევებში, ეწინააღმდეგება კიდეც მის ელემენტარულ დებულებეს, 
მაშინ სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკასთან მიმართებაში გატარებულ ამაგვარ პოლიტიკას „არაეკენომიკური 
პოლიტიკა“ უნდა ეწოდოს. „არაეკონომიკური პოლიტიკის“ გამომწვევ მიზეზთა შორის განსაკუთრებულ 
ყურადღებას იმსახურებს თავად ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებული მცდარი შეხედულებები, მთავრობის 
ეკონომიკური გუნდის არაპროფესიონალიზმი, და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ 
ეროვნული მთავრობებისადმი მიცემული მცდარი რეკომენდაციები. პოსტკომუნისტური საქართველოს 
გამოცდილება იძლევა არაერთ თვალსაჩინო მაგალითს, როცა შესაბამის მთავრობათა მიერ გატარებულ იქნა 
„არაეკონომიკური პოლიტიკა“, რაც საკმაოდ მძიმე შედეგებით აისახა ქვეყნის განვითარებაზე. უმთავრესი 
პრობლემა არის ეკონომიკური პოლიტიკის ეკონომიკურ მეცნიერებასთან დაახლოება, რისი მიღწევაც 
შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ეკონომიკური პოლიტიკის შემმუშავებლები 
იქნებიან მაღალპროფესიონალი ეკონომისტები.
სიგუა გ. ცოდნის ეკონომიკა, როგორც ინოვაციური განვითარების ძირითადი ფაქტორი.

Tanamedrove pirobebSi did mniSvnelobas iZens mecnierebis ekonomikuri funqciebis, misi funqcionirebisa 
da ganviTarebis kanonzomierebis, sazogadoebrivi cxovrebis materialur da sulier sferoebTan urTierTqmedebis, 
mecnierebis, teqnikisa da socialuri pirobebis urTierTkavSiris Seswavla. 

naSromSi naCvenebia, rom saerTaSoriso safinanso organizaciebisa da dasavleli eqspertebis umravlesobis 
rekomendaciebi ar iTvaliswinebs ganviTarebadi (maT Soris, postsabWoTa) qveynebis sawyis pirobebs, xSirad 
ki maT interesebsac. TavianT ZiriTad miznad maT miaCniaT Sromis saerTaSoriso danawilebaSi arsebuli 
mdgomareobis SenarCuneba da am qveynebis gadaqceva dasavleTisaTvis nedleulis mimwodeblad.
ქავთარაძე თ. ცოდნის გადაცემა სოფლის მეურნეობაში. naSromSi Seswavlilia codnis gavrcelebis sistemis arsi, 
romelic momsaxurebas uwevs sasoflo-sameurneo saqonelmwarmoeblebs. sasoflo-sameurneo mwarmoeblebis 
problemebis gadasawyvetad dasabuTebulia samecniero-kvleviT da umaRlesi ganaTlebiT dawesebulebebSi 
soflad, fermerebisaTvis codnis gavrcelebis sistemebi. statiaSi aSS-sa da ruseTis magaliTze moyvanilia 
fermerebis codnis gadacemisaTvis am qveynebSi gaweuli samsaxurebis ganviTarebis gamocdileba. 
ქველაძე ქ.  codnis bazari inovaciur ekonomikaSi. naSromi eZRvneba Tanamedroveobis erT-erT metad 
saintereso da iseT mniSvnelovan problemas, rogoricaa codnis bazari da misi roli inovaciur ekonomikaSi. codnis 
bazari astimulirebs codnisa da misi, rogorc saqonlis ganviTarebis uwyvet process, radganac codnas gaaCnia 
Tviseba, moralurad moZveldes, igi mudmivad unda ganaxldes da miesadagos axal, ufro maRal moTxovnebs. 
codnis bazari warmoadgens ekonomikuri urTierTobebis erTobliobas, romelic Camoyalibdeba erTi mxriv, codnis 
mwarmoebelsa da gamyidvels Soris da meore mxriv, am saqonlis myidvelebs Soris. codnis marTvis eqspertebi 
Tvlian, rom msoflio codnis bazari, anu aRniSnuli gacvla-gamocvlis bazari aris is axali bazari, romlis potenciuri 
moculoba trilionobiT aSS dolars utoldeba. 
  naSromSi vrcladaa ganxiluli codnis bazris struqtura, specifika, funqcionirebis principebi da Taviseburebani, 
klasifikacia, bazris defeqtebi da is sxva mniSvnelovani ekonomikuri maxasiaTeblebi, romelTa ganviTarebis 
xelSewyoba gazrdis codnis bazris rols nebismieri qveynebis inovaciur ekonomikaSi.  aseve moyvanilia codnis 
bazris sxvadasxva ekonomikur maCvenebelTa cifrobrivi analizi msoflios mowinave qveynebis magaliTze.
ქისტაური ნ. ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების თავისებურებები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა 
და ჩინეთში. ნაშრომი ეძღვნება მსოფლიოში დღევანდელობის ისეთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას, 
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5, ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

როგორიცაა ადამიანისეული კაპიტალის განვითარება. დღეს ეკონომიკის წარმატებული განვითარება 
მხოლოდ კონკურენტუნარიანი ადამიანისეული კაპიტალის მეშვეობით მიიღწევა და მისი წილი ეროვნულ 
სიმდიდრეში, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში 70-90%-მდე აღწევს. 

ნაშრომში განხილულია ადამიანისეული კაპიტალის, როგორც მნიშვნელოვანი იდეის, წარმოშობის 
და შემდგომი განვითარების ისტორია, მისი სახეობები, სტრუქტურა და ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური 
წარმატებების დარგში მისი უპირველესი მნიშვნელობა. ადამიანისეული კაპიტალის შესწავლას რამდენიმე 
მსოფლიოში ცნობილი ანალიტიკური ჯგუფი ახორციელებს, რომელთა ანალიზის შედეგად ამა თუ იმ 
ქვეყანას შესაბამისი ინდექსი მიენიჭება, რომლებიც ასევე განხილულია ნაშრომში.
ნაშრომში ჩატარებულია ორი ქვეყნის - აშშ და ჩინეთის (როგორც დღეს ყველაზე განვითარებული და 
ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკის მქონე) - მონაცემების საინტერესო თეორიული და 
ციფრობრივი ანალიზი ადამიანისეული კაპიტალის ყველა სფეროსა და მიმართულების მიხედვით.
ცუცქირიძე მ. ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. 
განხილულია ცოდნის და ტექნოლოგიების ტრანსფერის ორგანიზაციის საკითხები, გამოკვლეულია მისი 
მიმართულებები და თანამედროვე ბიზნესის სისტემების განვითარებისათვის მისი მნიშვნელობა  
წარმოებათა ევროინტეგრაციული ურთიერთობების პირობებში.
ხუსკივაძე მ. რესურსული უზრუნველყოფა ინოვაციურ ეკონომიკაში თანამედროვე ეტაპზე.
ნაშრომი ეძღვნება თანამედროვე ეტაპზე ინოვაციური ეკონომიკური განვითარების ტრაექტორიაზე 
გადასვლის პირობებში მსოფლიოს რესურსული უზრუნველყოფის  პრობლემური საკითხების ანალიზს.  
მასში განხილულია ქვეყნების მიხედვით სათბობ-ენერგეტიკული, მადნეული, მიწის და წყლის რესურსების 
მარაგები, მათი მოპოვების და მოხმარების პარამეტრები. გაანგარიშებულია ამგვარი რესურსებით 
მსოფლიოს და ცალკეული ქვეყნების უზრუნველყოფის მაჩვენებლები და გამოვლენილია მათი ცვლილების 
ტენდენციები. ხაზგასმულია ბუნებრივ -რესურსული პოტენციალის განაწილების შეზღუდული გეოგრაფია 
და განვითარებული ქვეყნების რესურსდამოკიდებულება განვითარებად ქვეყნებზე. გაშუქებულია 
ღონისძიებები ბუნებრივი კაპიტალით სამყაროს უზრუნველყოფის პრობლემების შერბილების 
თვალსაზრისით. ნაშრომის ბოლოს შემოთავაზებულია დასკვნები, რომლებიც მიღებულია დასმული 
აქტუალური საკითხის შესწავლის და შედეგთა განზოგადების საფუძველზე.   
ჯავახიშვილი რ. თანამედროვე პირობებში ადამიანისეული კაპიტალი საზოგადოებრივი წარმოების 
განვითარების მთავარი ფაქტორია. იგი კაპიტალის განსაკუთრებული სახეა, რომელშიც იგულისხმება 
ადამიანის ტალანტი, ინტელექტი, ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მის მფლობელს საშუალებას აძლევს 
მისი გამოყენებით მიიღოს მატერიალური სარგებელი. ადამიანისეული კაპიტალის გამოყენებით 
განვითარებულმა ქვეყნებმა არნახულ წარმატებებს მიაღწიეს საზოგადოებრივი პროგრესის გზაზე.
  ნაშრომში გაანალიზებულია იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირებისა და 
მართვის სფეროში მიღწეული წარმატებები და დაგროვილი მდიდარი გამოცდილება, რამაც გადამწყვეტი 
როლი შეასრულა ამ ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ გარდაქმნებსა და ახალი ეკონომიკის ფორმირებაში. 
მასში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული განათლებისა და მეცნირების განვითარების, 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და განმტკიცების მიზნით განხორციელებულ ინვესტიციებზე, 
რასაც შედეგად მოჰყვა ადამიანისეული კაპიტალის ზრდა და მისი გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლება და, 
რამაც, საბოლოო ჯამში, განსაზღვრა ეკონომიკის ზრდის მნიშვნელოვანი დაჩქარება და მოსახლეობის 
სოციალური ყოფის არსებითი გაუმჯობესება.
  ნაშრომში გაანალიზებულია ადამიანისეული კაპიტალის მართვის იაპონური და სამხრეთკორეული 
მოდელები, მათი ფუნქციონირების პრინციპები და თავისებურებები, გამოვლენილია ამ საქმეში არსებული 
პრობლემები და გამოწვევები, გამოთქმულია მოსაზრებები მათი დროული მოგვარებისა და განვითარებადი 
სამყაროს ქვეყნებში გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ.
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№
ავტორი/ავტორე
ბი

მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 
საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1. Ramaz Abesadze, 
Vakhtang Burduli.

Foreign experience and formation innovation 
system in Georgia.  

ISBN: 978-613-9-96811-4. 

LAP LAMBERT Academic 
Publishing. 2018.

Monograph, 150 
p.

Ramaz Abesadze, Vakhtang Burduli. wignSi Seswavlilia evrokavSiris mTlianobaSi da zogierTi calkeuli qveynis 
inovaciuri sistemebis transformaciis sakiTxebi da dasaxulia saqarTvelos inovaciuri   sistemebis formirebisa da 
inovaciuri ganviTarebis saxelmwifo da biznes-koordinaciis instrumentebis srulyofis gzebi. pirvel TavSi 
yuradRebiT ikvleva da struqturirebulia evrokavSiris inovaciuri politikis instrumentebisa da meqanizmebis 
ganviTareba ukanaskneli 50-60 wlis ganmavlobaSi. meore TavSi Seswavlilia inovaciuri sistemis transformaciis 
Taviseburebani zogierT ganviTarebul qveyanaSi (upiratesad safrangeTSi, samxreT koreaSi da fineTSi) 
ukanaskneli 50-60 wlis ganmavlobaSi, mesame TavSi ki ganxilulia regionuli inovaciuri politikis erovnuli, regionuli 
da zeerovnuli (evrokavSiris done) koordinaciis sakiTxebi upiretesad evrokavSiris qveynebSi. meoTxe TavSi 
gamokvleulia saqarTvelos inovaciuri sistemis Tanamedrove mdgomareoba da sistemurad wardgenili da 
dasabuTebulia misi formirebis prioritetuli mimarTulebebi am sistemis Ziriთadi blokebis WrilSi. saqarTveloSi 
inovaciuri ganviTarebis umniSvnelovanes problemad rCeba misi dafinansebis (investirebis) problema. amitom 
mexuTe TavSi SemoTavazebuli da dasabuTebulia struqturuli (dargobrivi da inovaciuri) politikis mxardaWeris 
(rogorc saxemwofos mxridan, aseve biznesis mxridan) safinanso instrumentebis srulyofis gzebi.   

5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, დიგიტალური საი-
დენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/კრებულის 
დასახელება და ნომერი/ტომი

გამოცემის ად-
გილი, 
გამომცემლობა

გვ.

1

Ramaz 
Abesadze, 
Vakhtang 
Burduli

Modern State and Priorities for Forming the 
National Innovation System of Georgia.
 DOI: 10.5604/01.3001.0013.3013
ISSN 2450-2146 
E - ISSN 2451-1064  

International Journal of New 
Economics and Social Sciences 
№ 1(9)2019

Wydawca/ 
Publisher: 
Międzynarodowy 
Instytut Innowacji 
«Nauka – Edukacja 
– Rozwój» w 
Warszawie

 12-29

2 Ramaz 
Abesadze, 
Vakhtang 
Burduli

Modern Global Trends and Sustainable 
Development Problems.
ISSN 1230-0292

TRANSFORMACJE 
(TRANSFORMATIONS) 3-4 
(98-99) 2018

Publisher: 
Educational 
Foundation 
"Transformation" 
Al. Jana Pawła II 
80-80, 00-175 
Warsaw, Poland

130-
139

3 Vakhtang 
Burduli, 
Ramaz 
Abesadze

Transformation of Industrial, Technological 
and Organizational and Institutional 
Structures of the Country Economy in the 
Conditions of Integration Processes of 
Globalization.
DOI: 10.5604/01.3001.0012.9924
ISSN 2450-2146 
online ISSN 2451-1064

International Journal of New 
Economics and Social Sciences 
№ 2(8)2018.

Wydawca/ 
Publisher: 
Międzynarodowy 
Instytut Innowacji 
«Nauka – Edukacja 
– Rozwój» w 
Warszawie

13-32

4 Berulava 
George

Migration and labor supply in Georgia: 
an empirical study 
https://doi.org/10.1007/s40822-018-
0106-4

Eurasian Economic Review,  vol 
9 (3), 2019 

Springer, 
Switzerland

395-
419

https://doi.org/10.1007/s40822-018-0106-4
https://doi.org/10.1007/s40822-018-0106-4
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5 Papava 
Vladimer,
Charaia 
Vakhtang

On Complex Inflation Targeting and 
Modified Inflation Indicators (Experience 
of Georgia), 
О комплексном инфляционном 
таргетировании и модифицированных 
показателях инфляции (на примере 
Грузии)
DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-3-16-
34

Finance: Theory and Practice,
Финансы: теория и практика, 
Vol 23, No 3

მოსკოვი, 
რუსეთი,
რუსეთის 
ფინანსური 
აკადემია

ინგლ.
:
16-34 
გვ.,
რუს.: 
16-34 
გვ. 
 

6 Papava 
Vladimer

The Central Caucaso-Asian Countries and 
the Prospects of Accession to the Eurasian 
Economic Union,
О перспективах вступления стран 
Центральной Кавказии в Евразийский 
экономический союз 
ISSN 1404-6091

Central Asia and the Caucasus 
(English Edition),
Central Asia and the Caucasus 
(Russian Edition)
Vol. 20, Iss. 2

ლულეა, 
შვედეთი,
საგამომცემლო 
სახლი CA&C 
Press AB

ინგლ.
:
16 -23 
გვ.,
რუს.: 
17-25 
გვ., 
სულ  
9 გვ.

7 Papava 
Vladimer

On the Non-Economic Policy and the 
Post-Communist Experience of Georgia
DOI: 10.13187/es.2019.2.143

European Journal of Economic 
Studies
Vol. 8, No. 2

ბრატისლავა, 
სლოვაკეთის 
რესპუბლიკა,
საგამომცემლო 
სახლი Academic 
Publishing House 
Researcher s.r.o.

143 -
151

მოკლე ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
აბესაძე რ. ბურდული ვ. 1. statiaSi naCvenebia saqarTvelos erovnuli inovaciuri sistemis Tanamedrove 
mdgomareoba misi amJamad ukve arsebuli komponentebis gamoyofiT da daxasiaTebiT. Semdeg dasaxulia da 
dasabuTebulia misi formirebis prioritetuli mimarTulebebi Semdegi Semadgeneli blokebis WrilSi:^ saxelmwifos 
inovaciuri politikis uzrunvelyofis bloki, inovaciebis warmoebis bloki, samecniero-kvleviTi seqtori, teqnologiebis 
transferis organizaciebi da inovaciuri infrastruqturis sxva elementebi, saerTaSoriso inovaciur garemosTan 
urTierTqmedebis sistema,  inovaciuri saqmianobis dafinansebis bloki da sxva. 
აბესაძე რ. ბურდული ვ. 2. mdgradi ganviTarebis Tanamedrove tendenciebidan unda gamoiyos:
1.  igi TandaTan Rebulobs sul ufro da ufro globalur xasiaTs, am procesSi realurad erTveba sul ufro meti da meti 
saxelmwifo. am mxriv mowinave poziciebzea ganviTarebuli qveynebi, vinaidan swored maTi zemoqmedebaa 
garemoze yvelaze didi da amave dros maT aqvT yvelaze didi SesaZlebloba bunebisdacviTi RonisZiebebis 
ganxorcielebisa. 
2. igi  did gavlenas axdens rogorc ekonomikur zrdaze, ise ekonomikur ganviTarebaze. amasTan Tu igi ekonomikur 
zrdasTan garkveul winaaRmdegobaSia, ekonomikur ganviTarebasTan srul TanxvedraSia. mdgradi ganviTareba 
gulisxmobs ara ekonomikuri ganviTarebis, aramed ekonomikis raodenobrivi zrdis garkveul SezRudva
3. igi iwvevs cvlilebebs resursebis gadanawilebasa da simZlavreTa ganlagebaSi, ekonomikis struqturaSi, fizikur 
da adamianiseul kapitalSi, produqciis xarisxSi da a.S. 
4. ekonomikuri agentebis mier mdgradi ganviTarebis problemaTa aRiareba, rac ganpirobebulia piradi interesebiT 
da saxelmwifos ekologiuri politikiT. msxvili kompaniebi icaven ra mdgradi ganviTarebis moTxovnebs, aseve 
awarmoeben aRricxvas mdgradi ganviTarebis Sesaxeb. 
5. ekonomikis masStabebis gadideba da axali teqnologiebis aTviseba zrdis bunebaze negatiuri zemoqmedebis 
sidides. magram, amis gamo ar SeiZleba kacobriobam Sewyvitos sawarmoo procesi. maSasadame, axorcielebs 
ra materialuri dovlaTis warmoebas, sazogadoeba yovelTvis midis garkveul ekologiur daTmobaze.  
6. mdgradi ganviTarebis ideis ganxorcielebis gzaze msoflios winaSe dgas araerTi globaliri da lokaluri mniSvnelobis 
problema romelTa gadaWra SesaZlebtlia mxolod qveynebis erToblivi moqmedebiT. es problemebia: globaluri 
ekologiuri problemebi: atmosferos dabinZureba, msoflio okeanis problema, klimatis cvlileba, ozonis fenis 
darRveva, geofondis ganadgureba da gaRaribeba; ara ekologiuri xasiaTis globaluri problemebi: adamianiseuli 
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potencialis ganviTarebis, energetikuli, siRaribis, kosmosis aTvisebis, msoflio mosaxleobis ricxovnobis zrdis 
problemebi, problema CrdiloeTi-samxreTi.
ბურდული ვ. აბესაძე რ. 3. statiaSi gamokvleulia globalizaciis integraciuli procesebis pirobebSi ekonomikis 
dargobrivi, teqnologiuri, organizaciuli da instituciuri struqturebis transoformaciisa da formirebis meTodologiuri da 
praqtikuli sakiTxebi. gaSuqebuli da sistematizebulia ekonomikis dargobrivi da teqnologiuri struqturebis 
Tanamedrove interpretaciebi, teqnologiebis ganviTarebisa da sameurneo dargebSi maTi difuziis procesebi.  
naCvenebia globalizaciis faqtorebis gavlena dargobriv da teqnologiur struqturebze calkeul qveynebSi, gamovlenilia 
urTierTkavSiri teqnologiuri wyobebis ganviTarebasa da organizaciuli da instituciuri sistemebis transformacias 
Soris.  gamovlenili da sistematizebulia ekonomikis organizaciuli da instituciuri sistemebis transformaciis procesebi 
globalizaciisa da qveynეbsSorisi regionalizaciis pirobebSi. 
ბერულავა გ. წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში  მიგრაციას და შინ დარჩენილი ოჯახის 
წევრების შრომის ბაზარზე მოქმედებას შორის ურთიერთკავშირი. ქართული ოჯახების კვლევის საფუძველზე 
შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში შედარებით შეუსწავლელ საკითხებზე. პირველი, 
ჩვენ გამოვიყენეთ ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდიკა მიზეზშედეგობრივი კავშირის დასადგენად 
მიგრაციას და შრომის მიწოდებას შორის საქართველოში. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ საერთაშორისო 
მიგრაცია მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებებს შრომის 
ბაზარზე მონაწილეობის შესახებ და ეს გადაწყვეტილებები არსებითად განსხვავდება სქესის და დასახლების 
ტიპის მიხედვით. მეორე, შევისწავლეთ მიგრანტების გამგზავნი ოჯახის წევრების არააქტიურობის 
ალტერნატიული განმარტებები. წინამდებარე კვლევის შედეგების მიხედვით, საქართველოში მიგრაცია იწვევს 
შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების არააქტიურობას ძირითადად შრომის ჩანაცვლების ან განათლების მიღების 
ეფექტის მეშვეობით. 
Papava Vladimer, Charaia Vakhtang. 1. სტატიაში გაანალიზებულია ინფლაციური თარგეთირების რეჟიმი, 
რომელიც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანასი გამოიყენება როგორც ცენტრალური ბანკების მონეტარული 
ინსტრუმენტი. ინფლაციის თარგეთირება უძლურია ინფლაციის იმპორტის შემთხვევაში. ეს პრობლემა 
იმპორტზე დამოკიდებულ ქვეყნებში განსაკუთრებული სიმწვავით დგება. სტატიაში ინფლაციის 
თარგეთირების რეჟიმის უუნარობა ზეგავლენა იქონიოს ინფლაციის იმპორტზე განზოგადებულია ინფლაციის 
იმ შემთხვევისთვის, რომელიც წარმოების დანახარჯების ზრდითაა გამოწვეული. გაანალიზებულია 
ინფლაციის მაჩვენებლის მოდიფიკაციები, ისეთები, როგორიცაა აგფლაცია, მანფლაცია და იმფლაცია. 
ნაჩვენებია, რომ პირველი ორი ასახავს ფასების დინამიკას სურსათზე, ასევე სამედიციო მომსახურებასა და 
ძირითად მედიკამენტებზე, კომუნალური მომსახურების ძირითად სახეობებზე. რაც შეეხება იმფლაციას, ეს 
მაჩვენებელი ასახავს იმპორტის ფასების დინამიკას შიგა ბაზარზე, რაზეც დიდი გავლენა აქვს ეროვნული 
ვალუტის გაცვლით კურსს. სტატიაში შემოთავაზებულია მონეტარული პოლიტიკის ახალი მიდგომა, 
რომელსაც დავარქვით ინფლაციის კომლექსური თარგეთირება. ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკის 
მიზნობრივი მაჩვენებლები იქნება ინფლაცია და იმფლაციაც. რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის გაცვლით 
კურსს, მას უნდა დაეკისროს იმფლაციის ფაქტობრივი დონის რეგულირების ფუნქცია.
Papava Vladimer. 2.  სტატიაში შესწავლილია ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის გაფართოების საკითხი 
პოსტსაბჭოთა სივრცის იმ ქვეყნების ხარჯზე, რომლებიც ქმნიან ცენტრალური კავკაზიის გეოპოლიტიკურ 
რეგიონს. ამ რეგიონის სამი ქვეყანა - სომხეთი, ყაზახეთი და ყირგიზეთი უკვე არიან ამ კავშირის წევრი-
სახელმწიფოები. ღია რჩება საკითხი ამ კავშირში ცენტრალური კავკაზიის სხვა სახელმწიფოების - 
აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, საქართველოს, ტაჯიკეთის და უზბეკეთის გაწევრიანების შესახებ. განხილულია 
ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ძირითადი ინტეგრაციული ეკონომიკური მექანიზმი, რომელიც რუსეთის 
ნავთობისა და გაზის ექსპორტიდან მისაღები საბაჟო შემოსავლების კავშირის სხვა წევრების სასარგებლოდ 
გადანაწილებას ეფუძვნება. თანაც ცენტრალური კავკაზიის ისეთი ქვეყნებისთვის (აზერბაიჯანი, თურქმენეთი 
და უზბეკეთი), რომელთაც აქვთ საკუთარი ნავთობისა გაზის მნიშვნელოვანი რესურსები რუსეთის ნავთობისა 
და გაზის ექსპორტისაგან მისაღები საბაჟო შემოსავლების გადანაწილების ეკონომიკური მექანიზმები არ არის 
საკმარისი სტიმული ამ ქვეყნების მოცემულ კავშირში გასაწევრიანებლად. რაც შეეხება ცენტრალური კავკაზიის 
ორ ქვეყანას - საქართველოსა და ტაჯიკეთს, ისინი ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობას 
განსხვავებულად აღიქვამენ. კერძოდ, საქართველოსთვის პროინციპიალური მნიშვნელობა აქვს ევროპულ 
ორიენტაციას, რომლმაც უკვე ფორმალური ხასიათიც კი მიიღო, როცა 2014 წელს ცელი მოეწერა 
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, და რომელიც ძალაში 2016 წელს შევიდა. ამ შეთანხმების 
განუყოფელი ნაწილია ხელშეკრულება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 
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ზონის შესახებ. ტაჯიკეთისთვის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში შესაძლო გაწევრიანებას არ აქვს რაიმე 
პრინციპული ხასიათის წინააღმდეგობა.
Papava Vladimer. 3. ეკონომიკური პოლიტიკა საჯარო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და ის უნდა 
ემყარებოდეს ეკონომიკური მეცნიერების მიღწევებს. თუ ეკონომიკური პოლიტიკა არა მარტო დაცილებულია 
ეკონომიკურ მეცნიერებას, არამედ, ცალკეული შემთხვევებში, ეწინააღმდეგება კიდეც მის ელემენტარულ 
დებულებეს, მაშინ სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკასთან მიმართებაში გატარებული ამაგვარი პოლიტიკა 
„არაეკენომიკური პოლიტიკაა“. მის გამომწვევ მიზეზთა შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს 
მთავრობის ეკონომიკური გუნდის არაპროფესიონალიზმი, თავად ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებული 
მცდარი შეხედულებები, და ეკონომიკური მეცნიერების ჩამორჩენა რეალურ ეკონომიკაში მიმდინარე 
პროცესებისადმი. სტატიაში მოცემულია არაეკენომიკური პოლიტიკის ტიპოლოგია. პოსტკომუნისტური 
საქართველოს გამოცდილება გვაძლევს არაეკონომიკური პოლიტიკის არაერთ თვალსაჩინო მაგალითს. 
წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად XX საუკუნის 90-ან წლებში დაძლეულ იქნა 
ჰიპერინფლაცია, მიღწეულ იქნა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, გატარებულ იქნა ფულის რეფორმა და 
შემოღებულ იქნა ეროვნული ვალუტა - ლარი. ეს რეფორმები დაეყრდნო ეკონომიკურ მეცნიერებას. უმთავრესი 
პრობლემა არის ეკონომიკური პოლიტიკის ეკონომიკურ მეცნიერებასთან დაახლოება, რაც მოითხოვს 
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებას მაღალპროფესიონალი ეკონომისტების მიერ.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1 Abesadze R.

“GREEN” ECONOMY: ESSENCE AND CH ISBN 
978-9941-13-854-6ALLENGES

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

2 AA Abesadze R

The living standards of population and 
Georgia E ISSN 2587-4691

თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, 
თბილისი, 1 ნოემბერი-28 
დეკემბერი,

2019.

3 BБурдули В.

Ускоренная отраслевая реструктуризация 
экономики как средство преодоления в стране 
бедности E ISSN 2587-4691

თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, 
თბილისი, 1 ნოემბერი-28 
დეკემბერი,
2019.

4 BБурдули В.

Императивы и направления развития «зеленой» 
экономики и ее взаимосвязь с инновационной 
экономикой.
ISBN 978-9941-13-854-6

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

5 ბერულავა გიორგი

ეკო-ინოვაციები, გარემოს რეგულაციები და 
ფირმის საბაზრო საქმიანობა: 
ურთიერთდამოკიდებულების მოკლე 
მიმოხილვა

თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი

http://conferenceconomics.tsu.ge/?mcat=2&cat=pers1&leng=eng&adgi=931&title=The%20%20living%20standards%20of%20population%20and%20Georgia
http://conferenceconomics.tsu.ge/?mcat=2&cat=pers1&leng=eng&adgi=931&title=The%20%20living%20standards%20of%20population%20and%20Georgia
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6 ბრეგვაძე გიორგი მწვანე ეკონომიკა და მშენებლობა

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

7 ბრეგვაძე გიორგი ინოვაციური აქტივობა საქართველოში

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

8 დავლაშერიძე ნატა

2018 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი 
ეკონომიკის დარგში უილიამ ნორდჰაუსი _ 
„მწვანე“ ეკონომიკის ერთ-ერთი 
დამაარსებელი.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

9 დავლაშერიძე ნატა
პოლონეთის ინოვაციური განვითარების 
უახლესი ტენდენციები.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

10 დავლაშერიძე ნატა
ანარქისტული მოძრაობის ზოგიერთი ასპექტი  
ХХ საუკუნის დასაწყისის საქართველოში.

7 თებერვალი, 2019.

11
დათუნაშვილი
ლინა

აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის 
თანამედროვე მდგომარეობის ზოგიერთი 
ასპექტი.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

12 დვალიშვილი ლია
გარემოს დაცვის ეკონომიკური პრობლემები

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

13
l. daTunaSvili `mwvane~ ekonomika da soflis meurneobis 

mdgradi ganviTareba

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

14 დვალიშვილი ლია
გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები და 
საქართველო.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

15 თეთრაული ციცინო
ნარჩენების მართვის გზები და მეთოდები.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.
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16 თეთრაული ციცინო

ბუნებრივი რესურსების გამოყენების 
ზოგიერთი საკითხი პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019

17
ლ. თოთლაძე
მ. ხუსკივაძე

ადამიანისეული კაპიტალის როლი 
ინკლუზიური მწვანე ზრდის 
უზრუნველყოფაში.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019

18
ლ. თოთლაძე
მ. ხუსკივაძე

ადამიან-კაპიტალი და მისი გაზომვის 
მიდგომები.

თსუ
თბილისი, 1-2 ნოემბერი, 2019

19
L.Totladze
T. Tapladze
M. Khuskivadze

Modeling of Impact of Human Capital on 
Economic Growth.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019

20 თოთლაძე ლია
ადამიანისეული კაპიტალის შეფასების 
საკითხისათვის. ბათუმი, 2019

21
კაკულია ეთერი
გოგოხია თემური
ბიბილაშვილი ნანა

evrokavSirTan asocirebis Sesaxeb 
SeTanxmeba –  mwvane ekonomikis 
mxardaWera saqarTveloSi.
ISBN 978-9941-13-854-6

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

22
კვარაცხელია 
მურმანი

ეკოლოგიური გამოწვევები თანამედროვე 
მსოფლიოსა და საქართველოში. 
ISBN 978-9941-13-854-6

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 
ივნისი, 2019

23
კვარაცხელია 
მურმანი

საბაზრო ეკონომიკის გამოწვევების 
საკითხისათვის საქართველოში.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019

24
კურატაშვილი 
ალფრედი

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
«ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСКОРЕНЕНИЯ 
КРИМИНАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА 

ISBN 978-9941-13-854-6

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 
ივნისი, 2019.

25
კურატაშვილი 
ალფრედი

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО, СОЗДАЮЩЕЕ 
НЕОПЛАЧЕННУЮ СТОИМОСТЬ – 

КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОШИБОЧНОСТИ 
ТЕОРИИ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

КАРЛА МАРКСА

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,
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2019

26
კურატაშვილი 
ალფრედი

azartuli ”TamaSebis”
regulirebaze msjeloba _ ara ubralod uazrobaa, 
aramed adamianurobis winaaRmdeg mimarTuli 
mZime danaSaulis xelSemwyobi 
qmedebaa (?!).
nacvlad azartuli ”TamaSebis” sayovelTao 
akrZalvisa, 
mxolod fulis monebi da ekonomikuri faSizmis 
momxreebi 
SeiZleba msjelobdnen am danaSaulebrivi 
viTomda ”TamaSebis” 
regulirebaze (?!)
ISBN 978-9941-9454-6-5

02.04.2019.
თბილისი, საქართველო

27
კურატაშვილი 
ალფრედი

saqarTvelos kanoni
“dagrovebiTi pensiis Sesaxeb” _ 
antikonstituciuria,
romliTac Zaladobrivad ilaxeba adamianis 
uflebebi (?!)

ISBN 978-9941-9454-6-5

02.04.2019.
თბილისი, საქართველო

28
კურატაშვილი 
ქრისტინე (ქეთევან)

КУЛЬТУРА 
И ЕЕ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ 
«ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

29
კურატაშვილი 
ქრისტინე (ქეთევან)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ И ФАКТОР КУЛЬТУРЫ

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

30 ლაზარაშვილი თეა
მწვანე ეკონომიკის ფორმირების თანამედროვე 
პრობლემები.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

31 ლაზარაშვილი თეა
საქართველოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური 
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

32
ლაზარაშვილი თეა
კაკულია ნაზირა

გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში.

თბილისი, 2019

33
მელაშვილი მედეა
ქველაძე ქეთინო
ქისტაური ნუნუ

ekologiurad sufTa produqciis warmoeba – 
mwvane ekonomikis umniSvnelovanesi 
segmenti. 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.
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34
მელაშვილი მედეა
ქველაძე ქეთინო
ქისტაური ნუნუ

ბელარუსის რესპუბლიკის ეკოლოგიური 
სისტემის ზოგიერთი ასპექტი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

35 ნოზაძე ზურაბი
„მწვანე“ ეკონომიკის სტიმულირების 
შესაძლებლობები და გზები მდგრადი 
ეკონომიკის განვითარებაში.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

ეკოლოგიური მენეჯმენტის მექანიზმი და მისი

36 ნოზაძე ზურაბი  მნიშვნელობა მდგრადი ეკონომიკის 
განვითარებაში.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

37
ვლადიმერ პაპავა,
თამარ თაფლაძე

О барьере ретроэкономики в развитии «зелёной 
экономики»

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

38 ვლადიმერ პაპავა

ეკონომიკის პოლიტიზაცია და 
არაეკონომიკური პოლიტიკა 
(პოსტკომუნისტური საქართველოს 
გამოცდილება)

13 სექტემბერი, 2019 წელი
ბათუმი,

ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

39
ვლადიმერ პაპავა, 
ვახტანგ ჭარაია

On the Measurement of Imflation and the 
Complex Inflation Targeting

1-2 ნოემბერი, 2019 წელი
თბილისი,

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

40
ქველაძე ქეთინო
მელაშვილი მედეა
ქისტაური ნუნუ

turizmis ekologizaciis Tanamedrove aspeqtebi 
`mwvane ekonomikis~ pirobebSi

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

41
ქველაძე ქეთინო
მელაშვილი მედეა
ქისტაური ნუნუ

აზერბაიჯანის ტურიზმის განვითარების   
ზოგიერთი ეკონომიკური ასპექტი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

42

ქისტაური ნუნუ
ქველაძე ქეთინო
მელაშვილი მედეა

ekoinovaciebis da investiciebis mniSvneloba 
mwvane 
ekonomikis ganviTarebisaTvis

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

43
ქისტაური ნუნუ
ქველაძე ქეთინო
მელაშვილი მედეა

ბელარუსის რესპუბლიკის ინოვაციური 
სისტემის შესახებ

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 



54

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

44 ცუცქირიძე მარინა
პოსტკომუნისტური ეკონომიკის განვითარების 
პროცესში მაღალი ტექნოლოგიების ბიზნესის 
სისტემებში გამოყენების შესახებ.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

45 ხუსკივაძე მამუკა
გარემოს დაცვის მაკროეკონომიკური 

რეგულირების ფინანსური ინსტრუმენტები.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.

46
ჯავახიშვილი 
რევაზი

,,მწვანე ენერგეტიკაზე’’ გადასვლა –შვედეთის 
ეროვნული სამრეწველო პოლიტიკის მთავარი 
ასპექტი.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 21-22 

ივნისი, 2019.

47
ჯავახიშვილი 
რევაზი

ადამიანისეული კაპიტალის მართვის 
იაპონური მოდელის თავისებურებები.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 1 
ნოემბერი-28 დეკემბერი,

2019.
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დროდაადგილი

1
Abesadze Ramaz, Burduli 
Vakhtang

ALTERNATIVE ENERGY AND ENHANCING 
ENERGY EFFICIENCY – THE MOST 
IMPORTANT DIRECTIONS FOR THE 
DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY
ISBN 978-966-02-9064-8 (том 1)

Міжнароднії науковії форум 
«NEW ECONOMICS – 2019» (м. 
Київ, 14-15 листопада 2019 р.):

2
Абесадзе Р. Б., Бурдули В. 
Ш.

Интеллектуальный капитал организации
ISBN 978-966-337-548-9

«Економічні перспективи 
підприємництва в Україні», 
(10–11 жовтня 2019 р., м. 
Ірпінь) – Ірпінь: Університет 
ДФС України.

3 Абесадзе Р.  Бурдули В. Глобализация и экономическая безопасность 
бизнес-процессов.

Киiв, 11 квiтня 2019 року. 
КНУДТ, 2019

4 Абесадзе Р.  Бурдули В.
Некоторые аспекты опыта стран ЕС и США в 
формировании инновационных кластеров.
ISBN 978-617-645-331-4

Міжнар. Наук.-практ. Конф., 
18-19 квіт., 2019 р. Дніпро, 
Видавець Біла К. О., 2019.
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5 Бурдули В., Абесадзе Р

Сфера образования и интеллектуальный 
капитал в инновационной экономике и 
экономике знаний. ISBN 978-617-7506-41-5

4 жовтня 2019 р. — Київ: 
КНУТД, 2019

6 Бурдули В., Ш., Абесадзе Р. 
Б.

«Зеленая» экономика и инновации в 
обеспечении устойчивого развития. Киiв. 10 квiтня 2019 року.

7
Gogokhia Teimuraz, 
Berulava George

Business Environment, Innovation and Firms’ 
Productivity in Transition Economies

October 10-12,
Lisbon, Portugal

8 კვარაცხელია მურმანი
Уровень экономической свободы в мире. 
ISSN 2255-8853, ISBN 978-9984-14-878-6

Daugavpils Universitate 2019

9 Альфред Кураташвили

«ДЕРЖАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» – ЧТО ЭТО: 
«ПУБЛИЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ», «ПУБЛИЧНОЕ 
ПРАВЛЕНИЕ» ИЛИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»?!
«PUBLIC ADMINISTRATION» ИЛИ «STATE 
MANAGEMENT»?!
ISBN 978-617-649-062-3

Киев 18 апреля 2019 года.
Институт подготовки кадров

Государственной Службы 
занятости Украины.

10 Альфред Кураташвили

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
ISSN 2663-1636

25 октября 2019Гр. –
Кропивницький, Украина

11 Альфред Кураташвили

ФИЛОСОФСКИЕ 
И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНО НАЦЕЛЕННОГО 
САМОРАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ
ISBN 978-966-937-825-5

15 ноября 2019 года.
г. Харьков, Украина.

Национальный 
юридический университет 

имени Ярослава Мудрого

12 Кристине (Кетеван)
Кураташвили

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
И ФАКТОР 
КУЛЬТУРЫ

ISBN 978-617-649-064-7

Киев 18 апреля 2019 года.
Институт подготовки кадров

Государственной Службы 
занятости Украины.

13 Кристине (Кетеван)
Кураташвили

ФАКТОР 
КУЛЬТУРЫ 
И ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ISBN 978-966-937-825-5

15 ноября 2019 года.
г. Харьков, Украина.

Национальный 
юридический университет 
имени Ярослава Мудрого.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა

I. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 
2019 წელს, გარდა გეგმური თემებისა, შესრულდა შემდეგი 
მნიშვნელოვანი სამუშაოები:

1. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალ (ინდექსირე-
ბულია ERIH PLUS-ში) „ეკონომისტის“  4 ნომერი;
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2.  `თსუ paata guguSvilis სახელობის ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis krebuli~,  t. XII;

3. ინსტიტუტის დაარსებიდან 75-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTa-
Soriso samecniero konferenciis masalebis krebuli (ბეჭდური და 
ონლაინ ვერსია)  _  „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების 
თანამედროვე პრობლემები“.

4. საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენციის მასალათა 
კრებული (ონლაინ და ელექტრონული ვერსია)  _  „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებშის ეკონოიომიკაში 
არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“,

  II. ინსტიტუტში 2019 წელს სულ გამოიცა 117 ნაშრომი (4    
დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდით, დანარჩენი ISSN ან  ISBN 
კოდით), მათ შორის:

1.მონოგრაფია საზღვარგარეთ გერმანიაში, (გამომცრმლობა _ LAP 
LAMBERT Academic Publishing) _ 1;

2.ბროშურა  საქართველოში (აკად. ვლადიმერ პაპავა) _ 1;
3.სტატიები იმპაკტ-ფაქტორიან ჟურნალებში  (აკად. ვლადიმერ 

პაპავა) _ 4; 
4.სტატიები ERIH PLUS-ში _ 10;
5.სტატიები ჟურნალებსა და სამეცნიერო შრომათა კრებულებში  _ 

46
P 5.1. საქართველოში _ 40

     5.2. საზღვარგარეთ _ 6

6.სტატიები საერთაშორისო კონფერენციათა კრებულებში  _ 59
     6.1. საქართველოში _ 44

     6.2. საზღვარგარეთ  _15

       III. ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა:

1.ინსტიტუტის დაარსებიდან 75-e wlisTavisadmi miZRvnili 
saerTaSoriso samecniero konferenciა - „მწვანე“ ეკონომიკის 
ფორმირების თანამედროვე პრობლემები;
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2.საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია „საქართვე-
ლოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში ეკონოიომიკაში 
არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“;

3.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ 
სექციასა და ევროპის უნივერსიტეტთან ერთად ჩატარდა მეორე 
ეროვნული კონფერენცია  თემაზე  _ „ეკონომიკური პოლიტიკა: 
ეკონომიკისა და პოლიტიკის  ურთიერთმოქმედების 
თანამედროვე გამოწვევები“;

4.ინსტიტუტის დაარსებიდან 75-e wlisTavisadmi miZRvnili 
საიუბილეო სხდომა;

5.ინსტიტუტთან არსებული სადისკუსიო დარბაზის სხდომა, 
რომელზედაც მოსმენილი იქნა 7 სამეცნიერო მოხსენება;

6.ინსტიტუტის  სამეცნიერო  საბჭოს  სხდომები,  რომელზედაც  
მოსმენილი იქნა  50-ზე მეტი სამეცნიერო მოხსენება.

IV.  ინსტიტუტის ინიციატივით უნივერსიტეტში ეკონომიკური მეცნი-
ერების დარგში  დაარსდა პაატა გუგუშვილის სახელობის პრემია და 
2019 წელს ჩატარდა პირველი კონკურსი. გამოვლინდა პირველი 
გამარჯვებულები - პროფესორი სოლომონ პავლიაშვილი და 
აკადემიური დოქტორი ზურაბ გარაყანიძე.

V.  გაძლიერდა ჟურნალ „ეკონომიკის“ სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭო 
უცხოელი წევრებით, მათ შორის არიან მსოფლიოში ცნობილი 
მეცნიერები: ჯეფრი საქსი (კოლუმბიის უნივერსიტეტი), რუსლან 
გრინბერგი (რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის 
ინსტიტუტი), ფრენკ არაუჰო (კალიფორნიის უნივერსიტეტი), 
დიმიტრი სოროკინი (რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
ეკო¬ნო¬¬მიკის ინსტიტუტი), სიმონე გუერჩინი (ფლორენციის 
უნივერსიტეტი), ვოლფგანგ ვენგი (ბერ¬ლი¬ნის ტექნიკური 
უნივერსიტეტი), ტომას დ. ვილეტი (კლერმონტის უნივერსიტეტი), 
სტივენ კო¬¬ენი (კოლუმბიის უნივერსიტეტის), სლავომირ 
პარტიცკი (იოანე პავლე ჳჳ-ს სახელობის ლუბლიანას კათოლიკური 
უნივერსიტეტი), დაროლ ჯ. სტეინლი (პეპერდაინის 
უნივერსიტეტი) და სხვ
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VI. გამოქვეყნდა საგაზეთო სტატიები და ინტერვიუ, ასევე      გადაიცა 
არაერთი სატე¬ლევიზიო ინტერვიუ.

VII. 2019 წელს რუსთაველის ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 
გაიმარჯვა ერთმა მეცნიერ თანამშრომელმა.

VIII. გრძელდა მუშაობა „დიდი ქართული ეკონომიკური ენციკლო-
პედიის გამოსაცემად“. 

IX. ინსტიტუტის გამომცემლობის მიერ მომზადდა 3 სამეცნიერო 
შრომათა კრებული, ჟურნალის 4 ნომერი და ინსტიტუტის 
დაარსების 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი წიგნი.

X.   გაძლიერდა საერთაშორისო სამეცნიერო ურთიერთობები. 
ინსტიტუტს კავშირი აქვს ისეთ სამეცნიეო და სასწავლო 
ცენტრებთან, როგორიცაა: კოლუმბიის უნივერსიტეტი (ნიუ-
იორკი, აშშ); რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ეონომიკის 
ინსტიტუტი (მოსკოვი, რუსეთი); ნიუ იორკის უნივერსიტეტი 
(ნიუ-იორკი, აშშ); კალიფორნიის უნივერსიტეტი (ბერკლი, აშშ); 
კალიფორნიის უნივერსიტეტი (დევისი, აშშ); კალიფორნიის 
უნივერსიტეტი (ლოს ანჯელესი, აშშ); კალგარის უნივერსიტეტი 
(კანადა); ბერგენის უნივერსიტეტი (ნორვეგია); კეპლერის 
უნივერსიტეტი (ავსტრია); ტრინიტის უნივერსიტეტი 
(ირლანდია); ჰერიოტ–ვოტის უნივერს (დიდი ბრიტანეთი); 
ლონდონის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი); ლონდონის 
ეკონომიკის სკოლა (დიდი ბრიტანეთი); ვენის ეკონომიკისა და 
ბიზნესის უნივერსიტეტი (ავსტრია); გენტის უნივერსიტეტი 
(ბელგია); პოზნანის უნივერსიტეტი (პოლონეთი); იოანე პავლე 
მეორის სახელობის ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტი 
(პოლონეთი); ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული 
უნივერსიტეტი (კიევი, უკრაინა); ტელ-ავივის უნივერსიტეტი 
(ისრაელი); ევროპული უნივერსიტეტის ინსტიტუტი (იტალია); 
ერასმუსის უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები); ეკონომიკური 
ურთიერთობების ინსტიტუტი (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი); 
ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ვილნიუსი, ლიეტუვა). 
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XI.  დაარსდა პაატა გუგუშვილის სახელობის მედალი რომლითაც 
ინსტიტუტის 75-ე წლისთავთან დაკავშირებით დაჯილდოვდნენ 
ცნობილ მეცნიერები.

XII.   2019 წელს ინსტიტუტი გახდა  გაეროს “მდგრადი განვითარების 
გადაწყვეტილებათა ქსელის” (UN Sustainable Development 
Solutions Network (UN SDSN)) და „განათლებისა და სამეცნიერო 
საზოგადოების მხარდამჭერი ჯგუფის“ (“Education and  Academia 
Stakeholder Group (EASG)) წევრი.

XIII. ინსტიტუტის თანამშრომლები არიან არაერთი საერთაშორისო სა-
მეცნიერო ჟურნალისა და შრომათა კრებულების სარედაქციო 
კოლეგიის წევრები, სადისერტაციო და სამაგისტრო ნაშრომების 
რეცენზენტები და სხვა.

                 თსუ პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 

                 ინსტიტუტის დირექტორი, ემდ, პროფ.                                    რ. აბესაძე
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5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 
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ელექტრონიკის განახლებისათვის 

სატესტო აღჭურვილობების 

განვითარება 

13.12.2018 – 

12.12.2022 

4 D I - 1 8 - 2 9 8  ირაკლი ქეშელაშვილი 

(პროექტის  

ხელმძღვანელი) 

გიორგი მაჭარაშვილი  

(პროექტის  

თანახელმძღვანელი) , 

კოორდინატორი - 

ნოდარ ლომიძე  და 

მკვლევართა   ჯგუფის 

წევრები - ძირითადი 

პერსონალი ანდრო 

კაჭარავა, დავით 

მჭედლიშვილი, ოთარი 

ჯავახიშვილი, დიტო 

შერგელაშვილი , მირიან 

ტაბიძე 

მაღალი სიზუსტის 

პოლარიმეტრია დამუხტული 

ნაწილაკების ელექტრული 

დიპოლური მომენტის (EDM) 

ძიებისათვის დამაგროვებელ 

რგოლებზე 

17.12.2019 – 

16.12.2022 

5 MG_ISE_19-862 1.თამარ ჯობავა 

(ხელმძღვანელი) 

2.თამარ ზაქარეიშვილი 

(კოორდინატორი) 

3.ჯემალ ხუბუა 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

4.მიხეილ ნიორაძე 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ნაკადის ტელესკოპების და 

სატესტო დასხივებების მე-8 

ვორკშოპი - 2020“ 

პროექტის 

დაწყება : 

01.05.2019 წ. 

პროექტის 

დამთავრება: 

28.02.2021 წ. 
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წევრი) 

5. ედიშერ ცხადაძე 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

6.ირაკლი მინაშვილი 

(კონფერენციის 

საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი) 

7.გელა დევიძე 

(კონფერენციის 

საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი) 

8. არჩილ 

დურგლიშვილი 

(კონფერენციის 

საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი) 

6 MG-ISE-18-804 1.რევაზ შანიძე 

(ხელმძღვანელი) 

2. ლალი ხარხელაური 

(კოორდინატორი) 

3.გოგიტა პაპალაშვილი 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

4.მიხეილ ნიორაძე 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

5. თამთა ხვიჩია 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

ANTARES და KM3NeT 

საერთაშორისო თანაშრომლობის 

2019 წლის კონფერენცია 

25/02-1/03/2019 

თსუ, თბილისი 

 

7. სხვა შედეგები:  

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 თეიმურაზ ნადარეიშვილი, 

ანზორ ხელაშვილი 

თსუ მეექვსე ყოველწლიურ 

საფაკულტეტო კონფერენციაზე 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში.  

11-15 თებერვალი.2019 წელი 

თბილისი 

იხილეთ: 

http://conference.ens-

2019.tsu.ge/lecture/view/1234 
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7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი 

მიხეილ ნიორაძე (დირექტორი), ბადრი ჭილაძე, ნოდარ ლომიძე, მირიან ტაბიძე, გიორგი 

მაჭარაშვილი, ზარა ბაღდასარიანი, არჩილ დურგლიშვილი, ლიანა აბესალაშვილი, ლალი 

ახობაძე, ლიდა ჩხაიძე, ლალი ხარხელაური, თამარ ჯობავა, აკაკი ლიპარტელიანი, გელა 

დევიძე, იგორ ტრეკოვი, თეიმურაზ ნადარეიშვილი, თამარ ბაბუციძე, ანზორ ხელაშვილი, 

ჯემალ ხუბუა, ალექსანდრე სიდელნიკოვი, ციალა იოსელიანი, ჯენი გეგია, იური თევზაძე, 

ნუგზარ მოსულიშვილი, რევაზ შანიძე, ალექსანდრე მაჭავარიანი, ირაკლი მინაშვილი, 

ანდრო კაჭარავა, აკაკი რუსეცკი, დავით მჭედლიშვილი, ვახტანგ ქართველიშვილი, ირაკლი 

ქეშელაშვილი, გურამ ჩლაჩიძე, მარიამ ჯანაშვილი, თამარ ზაქარეიშვილი, გოგიტა 

პაპალაშვილი, მაია მოსიძე. 

_____________________________________________________________________________________ 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

დამუხტული ჰადრონების ელექ-

ტრული დიპოლური მომენტის 

ექსპერიმენტული ძიება იული-

ხის COSY დამაგროვებელ რგო-

ლზე 

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

 

2018 - 2022 

  გ.მაჭარაშვილი (სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, მიხეილ ნიორაძე  

ნ.ლომიძე (მონაცემთა ანალიზი), 

მ.ტაბიძე (პროგრამის მენეჯერი),    

დ.შერგელაშვილი (გაზომვებში 

მონაწილეობა და ანალიზი), 

ო.ჯავახიშვილი  (გაზომვებში 

მონაწილეობა და ანალიზი), 

დ.მჭედლიშვილი   

2 

ცერნ-ის დიდი ჰადრონული 

ამაჩქარებლის ATLAS ექსპერი-

მენტში იშვიათი პროცესების 

ძიება (პროტონ-პროტონული 

ურთიერთქმედებების შესწავლა 

13 ტევ ენერგიებზე ATLAS 

ექსპერიმენტში) 

1. საბუნებისმეტყველო 

2018 -2022 

1. .თამარ ჯობავა  

(ხელმძღვანელი) 

2. ჯემალ ხუბუა ( მონაცემთა 

ანალიზი) 

3. მაია მოსიძე (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

4. არჩილ დურგლიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა 
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მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

ანალიზი) 

5. თამარ ზაქარეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

6.ნუგზარ მოსულიშვილი ( 

მონაცემთა მონიტორინგი და 

ანალიზი დეტექტორის 

კონტროლის სისტემის 

საშუალებით) 

7. ბაქარ ჩარგეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

3 

ექსპერიმენტული კვლევები 

რელატივისტურ ბირთვულ 

ფიზიკაში (მაღალენერგიულ -C, 

-n,-p და AiAt - დაჯახებებში 

კუმულატიური პროცესების და 


-მეზონების მრავალნაწილაკო-

ვანი აზიმუტალური კორელა-

ციების შესწავლა) 

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

2018-2022 

1.პროექტის ხელმძღვანელი - 

ლიდა ჩხაიძე – თემატიკის 

შერჩევა, ექსპერიმენტული 

მონაცემების დამუშავება და 

შედეგების ანალიზი; 

2. ლ. ახობაძე - პროგრამირება და 

ინფორმაციის მიღება; 

3. ლ. ხარხელაური-ინფორმაციის 

მიღება, დამუშავება და 

ორგანიზაციული საკითხები; 

4. თ.ჯობავა -  მონაცემების 

ანალიზი; 

5. ლ. აბესალაშვილი -

ექსპერიმენტული მონაცემების 

დამუშავება. 

4 

თეორიული კვლევები სპინის 

ფიზიკასა კვანტური 

ქრომოდინამიკის ფარგლებში 

(სპინის ფიზიკა-თვითშეუღლე-

ბული გაფართოების კვლევა 

არარელატივისტურ და ერთ და 

ორნაწილაკოვან რელატივისტურ 

განტოლებებში)  

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

2018-2022 

ანზორ ხელაშვილი - პროექტის 

ხელმძღვანელი 

თეიმურაზ ნადარეიშვილი - 

მკვლევარი.     

5 

თეორიული კვლევები კვარკულ 

მოდელებში კვანტური 

ქრომოდინამიკის ფარგლებში 

(ρ -ω შერევის შესწავლა 

კონსტიტუენტური კვარკული 

მოდელის ფარგლებში)    

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

2018-2022 
თ.ბაბუციძე,  

ა.მაჭავარიანი     
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1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

6 

სტანდარტული მოდელის 

მიღმა ფიზიკის ძიება 

ლეპტონების სექტორში 
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

2018-2022 

გელა დევიძე - 

პროექტისხელმძღვანელი 

აკაკი ლიპარტელიანი - 

მკვლევარი 

7 

კვლევები ნეიტრინულ ფიზიკასა 

და ასტროფიზიკაში  

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

2018-2022 

რევაზ შანიძე 

პროექტის ხელმძღვანელი 

გოგიტა პაპალაშვილი - 

მკვლევარი 

ლალი ხარხელაური - 

მკვლევარი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1) დამუხტული ადრონების ელექტრული დიპოლური მომენტის ძიება იულიხის COSY დამაგროვებელ 

რგოლზე 

6-1. ინსტიტუტის ექსპერიმენული განყოფილება აგრძელებდა პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობას 

იულიხის სამეცნიერო ცენტრის ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტთან. საანგარიშო წლის განმავლობაში 

ჯგუფი მონაწილეობდა ექსპერიმენტულ გაზომვებში დამაგროვებელ რგოლზე. ჩატარებული იყო ორი 

ხანგრძლივი გაზომვების სერია, რომლებშიაც მონაწილეობდნენ ინტიტუტის თანამშრომლები. 

6-2. ექსპერიმენტული გაზომვების დროს მოპოვებული ინფორმაცია დამუშავებული იყო, როგოც იულიხის 

ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტის ბაზაზე, ასევე მეფი-ს კომპუტერული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, 

ქართული ჯგუფის მიერ. მეფი-ს ჯგუფი აქტიურად მონაწილეობდა პუბლიკაციების მომზადებაში, 

რომელთაგან ორი უკვე გამოქვეყნებულია. 

6-3. იულიხის ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტის ბაზაზე  აეწყო პოლარიმეტრის ტესტური ვერსია, 

რომელიც განლაგებული იყო COSY ამაჩქარებლის შიდა ნაკადზე. ტეტსური გაზომვები ჩატარებული იყო 

პროტონული ნაკადის  გამოყენებით. შედეგები შეესაბამებოდა პოლარიმეტრის საპროექტო პარამეტრების 

მოსალოდნელ მნიშვნელობებს. მოპოვებული მონაცემების დამუშავება გრძელდება ინსტიტუტთან 

ასოცირებული EDM-სმარტლაბის და მეფი-ს ბაზაზე. 

6-4. დაწყებულია საპროექტო სამუშაოები ბალისტიკური სამიზნის შესაქმნელად, რომელშიაც აქტიურად 

მონაწილეობენ მეფი-ს თანამშრომლები. 

 

2) პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებების შესწავლა 13 ტევ ენერგიებზე ATLAS ექსპერიმენტში 

2.1 ATLAS დანადგარის ტაილ კალორიმეტრიდან მიღებული მონაცემების ხარისხის (ვარგისიანობის) 

შეფასება. 

 2019 წლის განმავლობაში  ცერნის დიდი ადრონული ამაჩქარებელი და სათანადოდ ATLAS დანადგარი 

გაჩერებული იყო სარემონტო და მოდერნიზაციის ( განახლების) სამუშაოების ჩასატარებლად.  კერძოდ, 

მაღალი ნათების (ფაზა2) მოთხოვნის შესაბამისად განახლებული დიდი ადრონული ამაჩქარებლის (LHC)-ის 

მუშაობის მიზანია ნათების გაზრდა (5-10)×10
-34სმ-2წმ-1-მდე. ახალი ელექტრონიკა არის საჭირო საიმედობის 

და ტექნიკურო მომსახურების ხარჯების შემცირების უზრუნველსაყოფად. ამჟამად მიმდინარეობს ტაილ 

კალორიმეტრის ახალი ელექტრონიკით აღჭურვა. ახალი ელქტრონიკის მონიტორინგის. მისი 

მახასიათებლების და მუშაობის საიმედოობის დადგენის მიზნით სისტემატიურად ხორცილედება ტაილ 

კალორიმეტრის მონაცემთა ხარისხის ( ვარგისიანობის) შესწავლა ანალიზი. ჩვენი ჯგუფის მიერ 29.08.2019 

დან 26.09.2019-მდე გაანალიზებულ იქნა  ტაილ კალორიმეტრის ლაზერით, ფიქსირებული მუხტით 
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დასხივების შედეგად მიღებული შედეგები და აგრეთვე ე.წ. „ პედესტალის“ ყალიბრული შემოწმება რომლის 

მიზანია ტაილ კალორიმეტრის ელექტრონიკის ხმაურის შესწავლა. დასხივების მიზანია შემოწმდეს ტაილ 

კალორიმეტრის მოდულების ელექტრონიკის მუშაობა და მისი ვარგისიანობა. სულ გაანალიზებულ იქნა 

მონაცემთა 49 ნაკრები. ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ ტაილ კალორიმეტრის რამოდენიმე 

მოდულში (LBA13, LBA18, LBA44, LBC30, LBC41, EBA25) სამი ან მეტი არხის ფუნქციონირება 

არადამაკმაყოფილებელია. დაწვრილებით იქნა გაანალიზებული LBA მოდულები, გამოვლენილ იქნა მათ 

შორის პრობლემური მოდულები, რომლებსაც დასხივების შედეგად მიღებული მონაცემების 

ანალიზის/მონიტორინგის შედეგად ჰქონდათ მინიჭებული სტატუსი „ წითელი“. შედგენილ იქნა ამ 

სტატუსის მქონე მოდულებისთვის პრიორიტეტული სია ტაილ კალორიმეტრის ექსპლოატაციის და 

შეკეთების ჯგუფისთვის სამუსაოების ჩასატარებლად. იგივე ანალიზი იქნა ჩატარებული EBC 

მოდულებისთვის.  

2.2 LHC-ის დიდი ნათებისთვის ატლას დეტექტორის ტაილ კალორიმეტრის მოდერნიზაცია. 

 მაღალი ნათების (ფაზა2) მოთხოვნის შესაბამისად განახლებული დიდი ადრონული ამაჩქარებლის (LHC)-

ის მუშაობის მიზანია ნათების გაზრდა (5-10)×10
-34სმ-2წმ-1-მდე, რაც ტაილ კალორიმეტრისათვის შექმნის 

გარკვეულ გამოწვევებს. ახალი ელექტრონიკა არის საჭირო საიმედობის და ტექნიკურო მომსახურების 

ხარჯების შემცირების უზრუნველსაყოფად. დღეისათვის შექმნილია დემონსტრატორი რომელიც 

წარმოადგენს ახალი სისტემის სრულად მოქმედ პროტოტიპს. გაანალიზებული იქნა დემონსტრატორით 

აღჭურვილი მოდულის 90 გრადუსით დაცემის კუთხის მქონე, 160 და 300 გევი ენერგიის, მიუნების 

ნაკადით დასხივებისას ჩაწერილი მონაცემები. 2018 წლის ოქტომბერ-ნოემბრის ტესტური დასხივებისას 

ტაილ კალორიმეტრის 11 რიგიდან დასხივებულ იქნა 3 რიგი, სხვადასხვა შრეებში, მიუონების ნაკადით. ამ 

რიგის შემადგენელი სცინტილატორული ფილები არის ტრაპეციის ფორმის მქონე, მაგრამ განსხვავდებიან 

ზომით, რაც მათ გამოძახილს არათანაბარს ხდის ერთი და იმავე ენერგიის ნაწილაკების დაცემისას. ამ 

დასხივებების მიზანი იყო გამოთვლილიყო შესწორების კოეფიციენტები თითოეული შრისათვის, რაც 

გამოწვეულია ფილების ზომების სხვადასხვაობით. მაგრამ, იმისათვის რომ გაირკვეს ამ საქმიანობისათვის 

დაშვებულია თუ არა სცინტილატორის ფილის ცენტრის მოუონებით დასხივების შედეგად მიღებული 

გამოძახილის გამოყენება, ამისათვის შესწავლილი უნდა იქნას სწორად აღწერს თუ არა სცინტილატორის 

ცენტრის გამოძახილი მთლიანი ფილის გამოძახილს. ამის შესაფასებლად გამოთვლილი იქნა ფილის 

ცენტრალური ნაწილის საშუალო გამოძახილის ფარდობა მთლიანი ფილის საშუალო გამოძახილთან. ეს 

ფარდობა მუდმივი უნა გამოვიდეს ამ დასხივებული 3 რიგის შემადგენელი სცინტილატიური 

ფილებისათვის, რის შემდეგაც  დადასტურდება რომ ფილის ცენტრში დასხივებული მიუონების ენერგიის 

გამოძახილის ერთმანეთზე დაყალიბრებით ნაპოვნი კოეფიციენტები გაათანაბრებს გამოძახილს ტაილ 

კალორიმეტრის ახალი ელექტრონიკით აღჭურვილ მოდულში. ამ ამოცანისათვის ერთ-ერთი მთავარი 

ნაბიჯია სცინცილატორში გამოყოფილი ენერგიის გამოძახილის ნაწილაკის დაცემის წერტილზე, მის 

კოორდინატზე დამოკიდებულების შესწავლა, ამ მიზნით, თითოეული რიგის დასხივების წერტილები ისე 

შეირჩა რომ სრულიად დაფარულიყო დემონსტრატორის ფართობი. სწორი კოორდინატების განსასაზღვრად 

გამოყენებული იქნა  ნაწილაკების დაცემულ  ნაკადში მოთავსებული  ორი კამერა, ისინი განლაგებულია 

ნაკადის მართობულად. სიგნალის გასუფთავების მიზნით ამ ორი კამერიდან გამოძახილზე დადებულ იქნა 

ჩამოჭრის კრიტერიუმი. ასევე ჩამოჭრა განხორციელდა სრულ ენერგიაზე, რომელიც გამოითვლება 

დეტექტორის მოდულში ყველა ფოტოგამამრავლებლების გამოძახილის აჯამვით.  ამ ჩამოჭრების შემდეგ 

შეიქმნა სცინცილატორის ზედაპირიდან გამოძახილის კოორდინატზე დამოკიდებულების გრაფიკები, 

რომელზეც ჩანს მოდულის შემადგენელ რიგებს შორის ზღვარი და თითოეულ სცინცილატორზე არსებული 

ორი ე.წ. ცეზიუმის ხვრელი, რომლებიც წარმოადგენენ ხვრელებს  მოძრავი ცეზიუმის  რადიოაქტიური γ 

წყაროსთვის. ასევე შეიქმნა ამ გრაფიკების პროექციები x ღერძზე, რაც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ 

როგორ იცვლება დამოძახილი x კოორდინატის ცვლილებისას. განაწილებას აქვს მცირე ჩაღრმავება 

ცენტრში, რაც ცეზიუმის ხვრელებით აიხსნება (არ არის აქტიური ნივთიერება), ხოლო გვერდებზე ვხედავთ 
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სიგნალის მაღალ მნიშვნელობებს, სანამ კლებას დაიწყებს. ეს აიხსნება იმით რომ კიდეებში გავლილი 

ნაწილაკების მიერ წარმოქმნილი ნათება (სინათლე) მცირედი დანაკარგით გადაეცემა კიდესთან ახლოს 

განლაგებულ ბოჭკოვან კაბელს, რომელიც მიემართება ფოტოგამამრავლებელში. მთლიანი 

სცინტილატორული ფილის დასხივების შედეგად მიღებული ენერგიის გამოძახილის გრაფიკების 

ანალიზით შეფასდა ფილის ცენტრალური ნაწილის საშუალო გამოძახილის ფარდობა მთლიანი ფილის 

საშუალო გამოძახილთან. მართლაც ეს ფარდობა მუდმივი გამოვიდა დასხივებული 3 რიგის შემადგენელი 

სცინტილატიური ფილებისათვის. შემდეგნი ნაბიჯი იყო მოდულის თითოეული რიგის შემადგენელი  

ფილების ცენტრში დასხივებული მიუონების ენერგიის გამოძახილის ერთმანეთზე დანორმირება. ნაპოვნი 

იქნა შესაბამისი ყალიბრების კოეფიციენტები, რომლებსაც შრეების გამოძახილის შესწორებას უწოდებენ, 

მიღებული შედეგები შედარებული იქნა 2003 წელს მიღებული ტესტური დასხივებების შედეგებს და ისინი 

თანხვედრაშია ცდომილების ფარგლებში. 

2.3.ტოპ კვარკის აშნდ–თი გამოწვეული იშვიათი დაშლების ძიება ATLAS ექსპერიმენტის მეორე 

გაშვების (ფაზა 2) განმავლობაში დაგროვილ მონაცემების გამოყენებით. 

ჩვენი მიზანია ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (აშნდ-FCNC) მიმდინარე 

იშვიათი დაშლის t → qZ(q=u,c კვარკებს) შესწავლა ტოპ კვარკის წყვილური დაბადების მოდაში, როდესაც 

ერთი ტოპ კვარკი იშლება არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით და მეორე კვარკი კი 

სტანდარტული მოდელის დომინანტური მოდით, Z და W ბოზონების შემდგომი ლეპტონური დაშლებით. 

საბოლოო მდგომარეობის ტოპოლოგია ხასიათდება: 3 იზოლირებული ლეპტონით, სულ ცოტა 2 ჭავლით 

(ჯეტით) და ნაკლული განივი ენერგიით (ETmiss), რომელიც მიიღება ნეიტრინოებიდან რომელთა პირდაპირი 

(უშუალო) დეტექტირება (დამზერა) შეუძლებელია : tt¯  →→ ZqWb →→ llj, lνb. ახალი ფიზიკის სიგნალის 

ძიების ექსპერიმენტებში, როგორიც არის ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით 

მიმდინარე (აშნდ) დაშლების ძიება, ძალზედ მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების 

ფონური პროცესების შეფასება და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების 

მათგან   განცალკევება. აშნდ სიგნალის აღმოჩენის შესაძლებლობის გაზრდის მიზნით ტოპ-ანტიტოპ 

კვარკების წყვილური დაბადების პროცესებში აშნდ სიგნალის არედან გამოყოფილი იქნა კინემატიკური არე, 

სადაც მოითხოვება სულ მცირე ერთი ადრონული ჯეტი (ჭავლი), რომელიც არ არის მონიშნული როგორც b-

ჯეტი და ამავდროულად “რბილი მიუონის” გამოყენებით მონიშნულია c-ჯეტად. დამატებით განისაზღვრა 

აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის დაბადების სიგნალის არე. შესწავლილი იქნა მრავალცვლადიანი 

ანალიზის BDTG ალგორითმი სხვადასხვა შესავალი პარამეტრებით. აშნდ სიგნალის ფონური პროცესებიდან 

განცალკევების მიზნით გამოყენებული იქნა  BDTG ალგორითმის გამოსავალი პარამეტრი  ტოპ-ანტიტოპ 

კვარკების წყვილური დაბადების პროცესებში აშნდ სიგნალის არეებში, ხოლო  Z ბოზონის განივი იმპულსი  

-  აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის დაბადების სიგნალის არეში. ვიდრე 13 ტევ ენერგიაზე 

დაგროვებულ ექსპერიმენტული მონაცემები იქნება დამუშავებული და შემოწმებული აშნდ სიგნალის 

არსებობა, საჭიროა წინასწარ შეფასებული იქნეს აშნდ სიგნალის არ არსებობის ჰიპოთეზისათვის 

მოსალოდნელი შედეგი და მისი ოპტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგი იქნება აშნდ დაშლის 

ფარობით ალბათობის მნიშვნელობის ზედა ზღვარი, რაც წარმოადგენს ისეთ მნიშვნელობას, რომელზე მეტი 

მნიშვნელობისთვისაც უკვე შესაძლებელი იქნებოდა 95% საიმედოობის დონით აშნდ სიგნალის დამზერა. 

აშნდ დაშლის ფარდობით ალბათობაზე 13 ტევ ენერგიაზე დაგროვებული მონაცემებიდან 95% 

საიმედოობის დონით მოსალოდნელი ზედა ზღვარი შეფასებული იქნა ე.წ. “ასიმოვის მონაცემებიდან”, რაც 

განმარტებულია როგორც მოსალოდნელი ფონური პროცესების სრული რიცხვი. აშნდ t→  uZ დაშლის 

ფარდობით ალბათობაზე მოსალოდნელი ზედა ზღვარი მიღებული იქნა  ტოპ-ანტიტოპ კვარკების 

წყვილური დაბადების პროცესებში აშნდ სიგნალის არეს და აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის 

დაბადების სიგნალის არეს გამოყენებით.  t→ cZ დაშლის ფარდობით ალბათობის ზედა ზღვარის მისაღებად 

გამოყენებული იქნა სამივე სიგნალის არე: ტოპ-ანტიტოპ კვარკების წყვილური დაბადების პროცესებში 

აშნდ სიგნალის არე,  “რბილი მიუონებით” განსაზღვულ  ტოპ-ანტიტოპ კვარკების წყვილური დაბადების 

პროცესებში აშნდ სიგნალის არე და აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის დაბადების სიგნალის არე.  

მიღებული შედეგები მნიშვნელოვნად უმჯობესია ვიდრე დღეისათვის არსებული ექსპერიმენტზე 

დამზერილი შედეგები, თუმცა ეს შედეგები საჭიროებს დაზუსტებას და ოპტიმიზაციას, რისთვისაც 

გრძელდება მუშაობა. 
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3) მაღალენერგიულ -C, -n,-p და AiAt - დაჯახებებში კუმულატიური პროცესების და -მეზონების 

მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების შესწავლა. 

 2019 წელს გაგრძელდა შესწავლა შემდეგი ამოცანების: 

3- 1.  -(C, p, n) დაჯახებებში 40 გევ/c იმპულსის დროს კოლექტიური  ეფექტების შესწავლა  და + 

მეზონებისათვის  


-(C, p, n) დაჯახებებში 40 გევ/c იმპულსის დროს  და + მეზონებისათვის კოლექტიური  გამოდინების 

ეფექტების (კგე) შესწავლილისას  დადგენილ იქნა, რომ: 

ა) დადებითი და უარყოფითი პიონების განივი გამოდინების პარამეტრი (F) უმნიშვნელოდ იცვლება 

პიონების ნიშანის ცვლილებისას და ცდომილების ფარგლებში თითქმის ერთნაირია  მეზონებისათვის 

ყველა დაჯახებებში, კერძოდ: 

 –მეზონებისათვის:   (40.0 1.2)  MeV/c (p) და (39.0  MeV/c (C) 


–მეზონებისათვის:    (39.2  2.3) MeV/c (p) და (38.6 1.5) MeV/c (C) 

ბ) ამასთან 
(p, n, C) დაჯახებებში არ შეიცვალა ნიშანი ელიფსურმა გამოდინებამ.  „ელიფსური 

გამოსხივების“ სიძლიერის საზომი a2 პარამეტრის აბსოლუტური სიდიდე იზრდება სამიზნის მასური 

რიცხვის ზრდისას და თითქმის ერთნაირია ცდომილების ფარგლებში და 
+ მეზონებისათვის.  

მიღებული შედეგების საფუძველზე მომზადდა და გამოქვეყნდა საქართველოს მეცნ. აკად. ჟურნალში 

„მოამბე“:  

 Study of the Multiparticle Azimuthal Correlations of Pions in π−(p, n, C) Collisions at Momentum of 40 GeV/c , L. 

Chkhaidze, T. Djobava and L. Kharkhelauri (TSU, HEPI)  – BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES, vol. 13, no. 3, 2019 

3-2. (p, d, He, C)-(C, Ta) ურთიერთქმედებებში ერთი და იმავე ტიპის მეორადი ნაწილაკებისთვის  

(პროტონები, პიონები) მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების შესწავლა სამიზნის 

ფრაგმენტაციის არეში.  

 (p, d, He, C)-(C, Ta) ურთიერთქმედებებში ერთი და იმავე ტიპის ნაწილაკებს შორის (პროტონებს, პიონებს) 

მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების (მაკ) შესწავლისას სამიზნის ფრაგმენტაციის არეში 

დადგენილ იქნა, რომ: 

ა) პროტონებისათვის დაიმზირა  უარყოფითი  (bach-to-back) კორელაციები, კორელაციის კოეფიციენტის 

აბსოლუტური მნიშვნელობა || მცირდება AT–სამიზნის მასური რიცხვის ზრდისას ნუკლონ–ბირთვულ 

დაჯახებებში (0.302±0.013)–დან (p+C)  (0.143±0.027)–მდე (p+Ta) 10GeV/c–ზე; რაც შეეხება ბირთვ–ბირთვულ 

დაჯახებებს || თავდაპირველად წრფივად იზრდება (AP, AT)–დამცემი და სამიზნე ბირთვების მასური 

რიცხვების ზრდისას (0.296±0.022)–დან (d+C) (0.150±0.030)–მდე (C+Ne) და შემდეგ არ იცვლება (AP, AT)–

გაზრდისას; 

ბ) პიონებისათვის მიიღება ისეთივე უარყოფითი კორელაციები (back-to–back), როგორც პროტონებისათვის 

მსუბუქ სისტემებში p, (d+He), C + C და C + Ne (მსუბუქი სამიზნეები – C, Ne), ხოლო შედარებით მძიმე, 

ასიმეტრიულ წყვილებში p, d, He, C + Ta და C+Cu (მძიმე სამიზნეები – Cu, Ta) – დადებითი კორელაციები 

(side-by-side). კორელაციის კოეფიციენტი (||) უმნიშვნელოდ იცვლება იმპულსის ზრდისას და თითქმის არ 

იცვლება (AP, AT)–ცვლილებისას: || = 0.107±0.019 (p+C) და თითქმის იგივე რჩება (C+Ta)–თვის; 

გ) პროტონებისათვის კორელაციის კოეფიციენტი თითქმის არ იცვლება 50, 100, 130 და 200 მევ/c განივი 

იმპულსით ჩამოჭრისას, ხოლო პიონებისათვის უკვე არაფიზიკური შედეგები მიიღება 50 მევ/c განივი 

იმპულსით ჩამოჭრისას; 

დ) აღნიშნულ ურთიერთქმედებებში ორივე მოდელი (UrQMD და QGSM) დამაკმაყოფილებლად აღწერს 

ექსპერიმენტულ შედეგებს ცდომილების ფარგლებში. 

 

მიღებული შედეგების საფუძველზე მომზადდა და გამოქვეყნდა შრომა ”Study of Azimuthal Correlations in the 

Target Fragmentation Region in p, d, He, C + C, Ta and C+Ne, Cu Collisions at a Momentum of 4.2, 4.5 and 10 

AGeV/c“, L. Chkhaidze (Tbilisi State U.), G. Chlachidze (Fermilab), T. Djobava (Tbilisi State U.), A. Galoyan (Dubna, 

JINR), L. Kharkhelauri (Tbilisi State U.), R. Togoo (Ulan Bator, Inst. Phys. Tech.), V. Uzhinsky (Dubna, JINR). 

 

http://inspirehep.net/author/profile/Chkhaidze%2C%20L.?recid=1685532&ln=en
http://inspirehep.net/search?cc=Institutions&p=institution:%22Tbilisi%20State%20U.%22&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Chlachidze%2C%20G.?recid=1685532&ln=en
http://inspirehep.net/search?cc=Institutions&p=institution:%22Fermilab%22&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Djobava%2C%20T.?recid=1685532&ln=en
http://inspirehep.net/search?cc=Institutions&p=institution:%22Tbilisi%20State%20U.%22&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Galoyan%2C%20A.?recid=1685532&ln=en
http://inspirehep.net/search?cc=Institutions&p=institution:%22Dubna%2C%20JINR%22&ln=en
http://inspirehep.net/search?cc=Institutions&p=institution:%22Dubna%2C%20JINR%22&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Kharkhelauri%2C%20L.?recid=1685532&ln=en
http://inspirehep.net/search?cc=Institutions&p=institution:%22Tbilisi%20State%20U.%22&ln=en
http://inspirehep.net/author/profile/Togoo%2C%20R.?recid=1685532&ln=en
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π-C დაჯახებებში (40GeV/c) კუმულატიური პროცესების შესწავლა πb

-მეზონებისთვის გვიჩვენებს, რომ: 

1. Nev(H)- ხისტი და Nev(S)- რბილი პროცესების განცალება შესაძლებელია b -მეზონების საშუალებით და 

ამ პროცესებში π- მეზონების სკმ ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდებიან; ამასთან, რომ 

კუმულატიური -b -მეზონების სკმ დამოუკიდებელია როგორც პირველადი ენერგიისაგან, ასევე 

დამცემი ნაწილაკისა და სამიზნის მასისგან; 

2. FL-ფლუქტონების (ე.ი.b -მეზონების) წარმოქმნაში მთავარ როლს თამაშობს სამიზნის მასა;  -

მეზონების სკმ არსებითად არის დამოკიდებული nc-კუმულატიური რიცხვის მნიშვნელობაზე. π-C 

დაჯახებებში წარმოქმნილი π- მეზონების და AiAt- ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში ((იმპულსურ 

ინტერვალში (4-10)GeV/c) π- მეზონებისა და P-პროტონის სკმ-ის დამოკიდებულება  nc  

კუმულატიური რიცხვის მნიშვნელობისაგან ერთნაირია; 

მიღებული შედეგებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ  π-მეზონებისათვის  ადგილი აქვს q-კვარკებისა და g-

გლუონების ადრონიზაციის ერთიანი მექანიზმის გამოვლენას ე.წ. „რბილი“ გაუფერულების ჰიპოთეზას - 

Hypothesis of soft decoloration. 

 

4) სპინის ფიზიკა (თეორია).თვითშეუღლებული გაფართოების კვლევა არარელატივისტურ და ერთ და 

ორნაწილაკოვან რელატივისტურ განტოლებებში.  

სამუშაო ჯერ არ არის დასრულებული. ამ ეტაპზე კი, 2019 წელს მიღებულია შემდეგი შედეგები: 

1. სამგანზომილებიანი შრედინგერის განტოლებისათვის ნაჩვენებია,რომ დამატებითი ამოხსნები 

წარმოიქმნება სათავეში მანძილის კვადრატის უკუპროპციული ყოფაქცევის ტიპის 

პოტენციალებისათვისათვის. ეს ამოხსნები კვანტური მექანიკის აპარატის ყველა მოთხოვნას 

აკმაყოფილებენ და ამის გამო აუცილებელი ხდება თვითშეუღლებული გაფართოების პროცედურის 

(თგპ) ჩატარება.ასევე ნაჩვენებია, რომ რელატივისტურ ერთ და ორნაწილაკოვან კლეინ-გორდონის 

განტოლებებში სათავეში კულონური ყოფაქცევის პოტენციალებისათვის ასევე საჭიროა თგპ 

გაფართოების ჩატარება,ხოლო ერთნაწილკოვან დირაკის განტოლებაში არ ჩნდება დამატებითი 

ამოხსნები. მოხსენებაში შეჯამებულია თგპ პრობლემა ორი და სამი განზომილებების შემთხვევაში 

არარელატივისტურ და რელატივისტური განტოლებებისათვის და ნაჩვენებია თუ როგორ ცვლის 

თგპ ფიზიკურ სურათს ამ ამოცანებში. 

2. ნაჩვენებია, რომ კვანტურ მექანიკაში კარგად ცნობილი თეორემა, იმის შესახებ, რომ ოპერატორის 

დროით წარმოებულის საშუალო უდრის საშუალოს წარმოებულს დროით საჭიროებს 

მოდიფიცირებას სფერული კოორდინატებისა და სინგულარული ოპერატორების შემთხვევაში. 

მიღებულია მოდიფიცირებული ჰიპერვირილური და ერენფესტის თეორემები.  

3. ნაჩვენებია, რომ მოდიფიცირებული ჰიპერვირილური და ერენფესტის თეორემები საშუალებას 

იძლევიან მივიღოთ ახალი საინტერესო თანაფარდობები სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდეების 

საშუალოებს შორის. სინგულარული პოტენციალებისათვის მოდიფიცირებლია დაშლის სიგანეების 

გამოსათვლელი ვაისკოფის ფორმულა. მოდიფიცირებული ჰიპერვირილური და ერენფესტის 

თეორემების გამოყენებით გამოთვლილია სპეციალური ფუნქციებიდან (ეირის, გადაგვარებული 

ჰიპერგეომეტრიული ფუნქცია, ბესელის ფუნქციები) ახალი ინტეგრალი 

4. კუთხური მომენტის ოპერატორის  საკუთარი მნიშვნელობები არის შესწავლილი. ნაჩვენებია, რომ 

არც ნორმირების პირობიდან და არც კომუტაციის თანაფარდობებიდან შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ 

საკუთარი მნიშვნელობების სპექტრი არის მთელრიცხვოვანი პლანკის მუდმივას ერთეულებში. 

ვამტკიცებთ, რომ ნორმირებული საკუთარი ფუნქციები არამთელი საკუთარი მნიშვნელობებით 

აგრეთვე დასაშვებია თეორიული თვალსაზრისით.  

 

5) ρ -ω შერევის შესწავლა კონსტიტუენტური კვარკული მოდელის ფარგლებში    

გრძელდება 
oρ  და ω  მეზონების მდგომარეობების და მათი შერევის შესწავლა.  ცნობილია, რომ  მეზონების 
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შერევის ერთერთი მიზეზია 
0u და 

0d დენის კვარკების მასების განსხვავება, რის გამოც  ირღვევა SU(2) 

სიმეტრია.  

საანგარიშო წელს ჩატარდა დათვლები რელატივისტურ კვარკულ მოდელში სოლპიტერის განტოლების 

გამოყენებით. ზოგადი სახით ჩაწერილ განტოლებათა სისტემაში გავითვალისწინეთ მხოლოდ 

კონფაინმენტის პოტენციალი და განტოლების ამოხსნით მიღებული ტალღური ფუნქციების განსხვავებული 

ნორმირება. უნდა აღინიშნოს, რომ ბმული სისტემის მასაში ძირითადი წვლილი შეაქვს სწორედ 

კონფაინმენტის პოტენციალს, დათვლილი სიდიდეები კი, კერძოდ მეზონების მასები, შერევის 

კოეფიციენტები, გამოისახებიან uu  და dd  ბმული მდგომარეობების  მასებით.   

SU(2) სიმეტრიის დარღვევის სიმცირის გამო, განსხვავება 
um და 

dm
 
 მასებს შორის უნდა იყოს მცირე. ჩვენს 

დათვლებში ეს სხვაობა  3 ან 5 მევის ტოლია. მიღებულია კვარკების მასებისა და პოტენციალის შესაბამისი 

პარამეტრების რამდენიმე ნაკრები, რომელთათვისაც დათვლილია შერევის კოეფიციენტები და დაშლის 

სიგანეები. უნდა აღინიშნოს, რომ მასების განსხვავების სიმცირის გამო, სიდიდეები 
uu

f  და 
dd

f და, 

შესაბამისად, დაშლის სიგანეები 
V,uu

Γ  და 
V,dd

Γ , მცირედ განსხვავდებიან. ამიტომ მეზონების დაშლები (2) 

ფორმულების მიხედვით, შერევის გათვალისწინებით და მის გარეშე მცირედ განსხვავდებიან.   

მდგომარეობების შერევის კოეფიციენტებისათვის მიღებული შედეგები შედარებულია H.B.O‟Connel, 

B.C.Pearce, A.W.Thomas and A.G.Williams. Rho-omega mixing, vector meson dominance and the pion form-factor. 

arXiv:hep-ph/9501251v3 13 Aug 1997 შრომაში მოყვანილი ფორმულებით და 
oρ –ω    შერევის ამპლიტუდის

ρω  მნიშვნელობებით დათვლილ კოეფიციენტებთან. თანხმობა სიდიდეებს შორის  კარგია კვარკების 

მასების  3 მევი სხვაობისათვის და შრომაში მოყვანილი შერევის ამპლიტუდისმაქსიმალური 

მნიშვნელობისათვის. კვლევები გრძელდება, მიღებული შედეგებით  მომზადებულია სტატია 

გამოსაქვეყნებლად. 

 

6) იშვიათი პროცესების კვლევა სტანდარტული მოდელის მიღმა 

ჩვენი კვლევის საგანს ძირითად წარმოადგენს მძიმე კვარკების და დამუხტული ლეპტონების არომატის 

ცვლილებით მიმდინარე იშვიათი პროცესების კვლევა.თუნდაც ერთი ასეთი პროცესის ექსპერიმენტული 

დაკვირვება უტყუარი მტკიცებულება იქნება ახალი ფიზიკის სასარგებლოდ სტანდარტული მოდელის 

მიღმა. საანგარიშო პერიოდში ჩვენ შევისწავლეთ მძიმე კვარკების იშვითი დაშლები; კერძოდ ყურადღება 

გავამახვილეთ B მეზონების ორფოტონიან რადიაციულ დაშლებზე ტოპ კვარკის იშვიათ რადიაციულ 

დაშლებზე, და ლეპტონების არომატის ცვლილებით მიმდინარე იშვიათ პროცესებზე.  

საანგარიშო პერიოდში ჩვენ გამოვიკვლიეთ თეორიულად მძიმე კვარკების და ლეპტონების იშვიათი 

დაშლები უნივერსალურ დამატებითგანზომილებიან მოდელებში. გამოვთვალეთ პროცესების შესაბამისი 

ამპლიტუდები და პარციალური ალბათობები. უნივერსალური დამატებითი განზომილების (უდგ) 

წვლილის გამოვლენა ამ პროცესებში  ექსპერიმენტზე პრობლემატურია დღეისათვის არსებული ნათების 

პირობებში. როგორც გვიჩვენებს შესრულებული ანალიზი, უდგ მოდელები ერთი დამატებითი სივრცული 

განზომილებით ვერ ზრდიან ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლების ფარდობით ალბათობებს; ასეთივე 

მდგომარეებაა ლეპტონებისათვის, ხოლო B-მეზონის იშვიათი დაშლების შემთხვევაში გვაქვს რამდენიმე 

პროცენტიანი განსხვავება სტანდარტული მოდელის ფარგლებში მიღებულ შედეგებთან შედარებით. 

 

7) კვლევები ნეიტრინულ ფიზიკასა და ასტროფიზიკაში  

  ნეიტრინული ფიზიკა და ასტროფიზიკა თანამედროვე ფუნდამენტური კვლევების ერთ-ერთ ძირითად 

მიმართულებას წარმოადგენს. ნეიტრინოები სტანდარტული მოდელის ფუნდამენტურ ნაწილაკებს 

მიეკუთვნება, თუმცა მათი თვისებები ჯერ-კიდევ არ არის ბოლომდე გამოკვლეული. მაგალითად 

სტანდარტული მოდელის მიხედვით ნეიტრინოები უმასო ნაწილაკებს წარმოადგენენ, ექსპერიმენტული 

კვლევით კი დადგინდა, რომ ნეიტრინოებს აქვთ მასა, რაც მათი ოსცილაციებიდან გამომდინარეობს. 

შესაბამისად ნეიტრინოები შესაძლებელია დაკავშირებულია სტანდარტული მოდელის მიღმა არსებულ 

ფიზიკასთან.   ნეიტრინოების თვისებების დადგენაში დიდი როლის ეთმობა ოსცილაციების ფენომენის და 

ოსცილაციების პარამეტრების ექსპერიმენტულ შესწავლას.  ერთ-ერთ ასეთ ექსპერიმენტულ პროექტს 

წარმოადგენს KM3NeT, რომელშიც 15-ზე მეტი ქვეყნის სამეცნიერო ჯგუფები მონაწილეობენ.  მაღალი 
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ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი ამ საერთაშორისო პროექტს 2017 წელს შეუერთდა.  ამ პროექტის 

ფარგლებში ხმელთაშუა ზღვაში შენდება ნეიტრინული დეტექტორები, რომელთა საშულებით 

შესაძლებელი იქნება ნეიტრინოების თვისებების შესწავლა და მაღალი ენეტგიების კოსმოსური 

ნეიტრინოების რეგისტრაცია. ამ პროექტის ფრაგლებში ინსტიტუტში მიმდინარე კვლევები ძირითად 

ნეიტრინული დეტექტორების მახასიათებლების შესწავლას გულისხმობს ნეიტრინული შემთხვევების 

მოდელირების საშუალებით.    

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტების 

კონკურსი, 2017 წ. 

„ცერნ-ის დიდი ადრონული 

ამაჩქარებლის (ფაზა2) ATLAS 

ექსპერიმენტში იშვიათი 

პროცესების შესწავლა“. 

სამეცნიერო მიმართულება:  

1.საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

ქვე-მიმართულება:  

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 

FR17-184 

 

პროექტის დაწყება : 2017 წ. 

პროექტის დამთავრება: 2020 წ. 

1.თამარ ჯობავა  

(ხელმძღვანელი) 

2. გელა დევიძე 

(კოორდინატორი) 

3. ვახტანგ ქართველიშვილი 

(კონსულტანტი) 

4. ჯემალ ხუბუა ( მონაცემთა 

ანალიზი) 

5. ირაკლი მინაშვილი 

(მონაცემთა მონიტორინგი და 

ანალიზი დეტექტორის 

კონტროლის სისტემის 

საშუალებით) 

6. აკაკი ლიპარტელიანი 

(თეორიული კვლევა) 

7. მაია მოსიძე (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

8. ირინა ხუციშვილი 
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(პროგრამირება) 

9. არჩილ დურგლიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა 

ანალიზი) 

10. თამარ ზაქარეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

11. ბაქარ ჩარგეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

12.ნუგზარ მოსულიშვილი ( 

მონაცემთა მონიტორინგი და 

ანალიზი დეტექტორის 

კონტროლის სისტემის 

საშუალებით) 

2 

უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი 

კვლევების საგრანტო კონკურსი, 

2018 წელი. 

„სტანდარტული მოდელის 

ფარგლებში და მის მიღმა ტოპ 

კვარკების და ჩარმონიუმის  

საბოლოო მდგომარეობებით  

პროცესების შესწავლა და ცერნის 

ATLAS დეტექტორის 

გამოყენებით ადრონული ტაილ 

კალორიმეტრის ელექტრონიკის 

განახლებისათვის სატესტო 

აღჭურვილობების განვითარება“ 

DI-18-293    

სამეცნიერო მიმართულება:  

1.საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

ქვე-მიმართულება:  

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი: DI-18-293 

 

 

პროექტის დაწყება :2019 წ. 

პროექტის დამთავრება: 2021 წ. 

1.ირაკლი მინაშვილი 

(ხელმძღვანელი) 

2. გელა დევიძე ( 

თანახელმძღვანელი) 

3. ჯემალ ხუბუა ( მონაცემთა 

ანალიზი) 

4. თამარ ჯობავა (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

5. აკაკი ლიპარტელიანი ( 

თეორიული კვლევა) 

6. მაია მოსიძე (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

7. არჩილ დურგლიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა 

ანალიზი) 

8. თამარ ზაქარეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა 

ანალიზი) 

9. ბაქარ ჩარგეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

10. ალექსანდრე ტატიშვილი 

(ტაილ კალორიმეტრის 

ელექტრონიკის განახლებისთვის 

სატესტო აღჭურვილობის 

„პრომეთეოს“ შექმნა, 

განვითარება, და მისთვის 

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შექმნა) 

11. დავით ფერაძე (ტაილ 
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კალორიმეტრის ელექტრონიკის 

განახლებისთვის სატესტო 

აღჭურვილობის „პრომეთეოს“ 

შექმნა, განვითარება და მისთვის 

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შექმნა) 

12. ლევან გაბისონია ფერაძე 

(ტაილ კალორიმეტრის 

ელექტრონიკის განახლებისთვის 

სატესტო აღჭურვილობის 

„პრომეთეოს“ -თვის 

პროგრამული უზრუნველყოფა ) 

 

3 

DI-18-298       

სამეცნიერო მიმართულება:  

1.საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

ქვე-მიმართულება:  

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი: DI-18-293 

                            

2019-2021          

გ.მაჭარაშვილი (სამეცნიერო 

თანახელმძღვანელი), ნ.ლომიძე 

(პროგრამის მენეჯერი),  

დ.მჭედლიშვილი   (მონაცემთა 

ანალიზი), მ.ტაბიძე (მონაცემთა 

ანალიზი),    დ.შერგელაშვილი 

(გაზომვებში მონაწილეობა და 

ანალიზი), ო.ჯავახიშვილი  

(გაზომვებში მონაწილეობა და 

ანალიზი 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1-1. ტაილ კალორიმეტრის, როგორც ATLAS დანადგარის ერთ-ერთი ქვე- დეტექტორის ყოფაქცევისა და 

სტაბილურობის ანალიზი დეტექტორის კონტროლის სისტემის მონაცემების გამოყენებით. 

1.1 დეტექტორის კონტროლის სისტემა (დკს) მონიტორინგს უწევს ტაილ-კალორიმეტრის 20000-ზე მეტ 

პარამეტრს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და წნევა გაცივების სისტემაში. მონაცემების 

დაფიქსირება და მათი შენახვა ხდება დეტექტორის მუშაობის პროცესში უწყვეტ რეჟიმში, ყოველ 10 წამში 

ერთხელ დკს იღებს მონაცემებს და ინახავს საჭირო ინფორმაციას. დეტექტორის ყოველი პარამეტრისთვის 

დაწესებულია გარკვეული ლიმიტი (ზღვარი) და ზღვრული ნორმიდან გადახრის შემთხვევაში ირთვება 

განგაშის სიგნალი, რაც საშუალებას გვაძლევს ამოღებული იქნას დაგროვილი,  საჭირო ინფორმაცია 

მწყობრიდან გამოსული კომპონენტების შესახებ და შესაბამისად მოხდეს მათი შეკეთება, რათა  

უზრუნველყოფილი იქნას დეტექტორის ელემენტების სტაბილური ფუნქციონირება მომავალში. იმის გამო 

რომ დიდი ადრონული ამაჩქარებელი გამოირთო 2018 წლის დეკემბრის ბოლოდან ორი წლით, 2021 წლის 

დასაწყისამდე, მისი პარამეტრების გაუმჯობისების მისაღწევად, შესაბამისად ატლას დეტექტორზე მოგვეცა 

საშუალება რაც შეიძლება მეტი რაოდენობების არაფუნქციერებადი არხების გამოსასწორებლად. 

დეტექტორში გამოიყენება 256 დაბალი ძაბვის, 16 მაღალი და 200 ვოლტის  64 ინდივიდუალური კვების 

წყარო. პროექტის ანგარიშის აღნიშნულ პერიოდში მათ სტაბილური მუშაობაში მნიშვნელოვანი ხარვეზები 

არ იქნა აღნიშული.  წინა პერიოდის ანგარიშ-ში აღნიშნული იქნა, რომ 4 დაბალი ძაბვის წყაროებზე 

შეინიშნებოდა  არასტაბილური მუშაობა რომელიც გამოიხატებოდა მათ არაგეგმიურ გამორთვებთან. ყველა 

ეს ძაბვის წყაროები შეცვლილია ახალით.   

1.2 მაღალი ძაბვის კვების სისტემების მთავარი დანიშნულებაა - ფოტოგამამრავლებელ (PMT) ბლოკებს 

მიეწოდოს შესაბამისი ნომინალის ძაბვები, უზრუნველყოფილ იქნას მათი მუშაობა სტაბილურ რეჟიმში. 

წინა წლების განმავლობაში დაგროვილია საკმარისად დიდი ინფორმაცია იმ ძაბვის სისტემების 
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პარამეტრბის ყოფაქცევაზე რომლებიც სასურველია რომ გამოსწორებული იქნას რათა უფრო სტაბილური 

გახდეს ფიზიკურ მონაცემთა საიმედობა. ამ პარამეტრებს მიეკუთვნება ფოტოგამამრავლებებზე მოდებილი 

მაღალი ძაბვაც. მაღალი ძაბვის რეგულირება ხდებ აეგრეთ წოდებული მაღალი ძაბვის ოპტომოდულებით.  

თითოეული ოპტო დაფა ერთდროულად უზრუნველყოფს 24 ფოტოგამამრავლებისთვის ძაბვის მიწოდებას. 

ამის გამო თუ ერთი მოცემული  არხი (იმ 24-იდან) მუშაობს არასწორად, მიზანშეწონილია ის მთლიანად 

შეიცვალოს. საერთო რაოდენობა შესაცვლელი ოპტომოდულებისა გეგმის მიხედვით 33-ია. ამა წლის 

ივნისის ბოლოსათვის უკვე შეცვლი იქნა 15 მათგანი. დღეისათვის კი შეცვლილია კიდევ 12 ოპტომოდული. 

ანუ, ჯამში პროექტის დაწყებიდან დღემდე 27 ოპტო დაფაა განახლებული. დეტექტორის კონტროლის 

სისტემის მონიტორინგის საფუძველზე აღსანიშნავია, რომ ოცდაშვიდივე დაფა მუშაობს სტაბილურად, ანუ 

ძაბვები შესაბამის ფოტოგამამავრლებზე სტაბილურია. რაც შეეხება დანარჩენ 5 დაფას ისინი შეიცვლებიან 

გეგმით გათვალიწინებულ 2020 წლის ზაფხულამდე. 

1.3 ტაილ-კალორიმეტრის გაცივების სისტემა დამყარებულია წნევის ქვეშ მყოფი წყლის 24 ერთმანეთისაგან 

დამოუკიდებელ მარყუჟში ცირკულაციის პრინციპზე. თითოეულ მარყუჟზე მიერთებულია 12 ან 8 მოდული 

ერთდროულად, ასეთი სისტემა საკმაოდ მოსახერხებელია, რადგან თუ პრობლემა წარმოიქმნება ერთ-ერთ 

მოდულზე ეს არგამოიწვევს მთელი კალორიმეტრის მწყობრიდან გამოსვლას. მარყუჟებში უნდა გვქონდეს 

სტაბილური წნევა, (ნაკლები ატმოსფეროზე 0.8-0.95 ბარი) რათა შევინარჩუნოთ სტაბილური დინება წყლისა 

კონტურებში, რომ ტემპერატურა დეტექტორში იყოს ასევე სტაბილური. ამიტომ ჰერმეტულობას, ანუ წნევის 

სტაბილობას მარყუჟებში დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც იყო აღნიშნული წინა ანგარიშში დეტექტორის 

კონტროლის სისტემის მეშვეობით რამოდენიმე გაციების კონტურებში შეიმჩნეოდა არჰერმეტულობა. ანუ ამ 

მარყუჟებში პერმანენტულად ხდება ჰაერის შეპარვა, რაც იწვევს მათში წნევის გაზრდას. იმ 24 მარყუჟიდან 

დაწვრილებით შესასწავლად არჩეული იქნა ხუთი მათგანი - 01, 12, 16, 22 და 23.   

დღეისათვის ოთხ მარყუჟში ჰაერის გაჟონვა აღმოფხვრილია და მხოლოდ ერთ მათგანში (მარყუჟი 01) 

საჭიროა დეტექტორის შესაბამის მოდულთან შესაბამისი სამუშაოების შესრულება. იმის გამო რომ ამ 

მოდულთან წვდომა დღეისათვის შეუძლებელია, ეს სამუშაოები შესრულდება მომავალი წლის 

ზაფხულამდე. მარყუჟ 01-ში პარალელურად ჩართულია დეტექტორის 12 მოდული. თორმეტივე მოდული 

შესაძლოა იყოს ჰაერის გაჟონვის მიზეზი. ამიტომ სასურველია პრობლემა წინასწარ ლოკალიზებული იქნას 

და შემდეგ მოხდეს ამ მოდულთან ინტერვენცია. შესაბამისი გამოკვლევების ჩატარების შემდგომ აღმოჩნდა 

რომ გაჟონვა ხდება დეტექტორის EBA51 მოდულში. იმის გამო რომ სისტემა არაა აბსოლუტურად 

ჰერმეტიული და ჰაერის შეპარვა ხდება მასში, დრო და დრო კონტეინერიდან ხდება ჰაერის ამოტუმბვა. ორ 

ასეთ ამოტუმბვის პერიოდს ეწოდება „წნევის პერიოდი“ და ის ტაილ კალორიმეტრისთვის შეადგენს ≈300 

წუთს. როცა „წნევის პერიოდი“ 300 წუთზე მეტია მოდული EBA51 გამორთულია გაციების სისტემიდან. 

როცა ის ჩართულია გაციების სისტემაში „წნევის პერიოდი“ 120 წუთამდე ვარდება. რაც იმის მაჩვენებელია 

რომ ამ მოდულში ხდება ჰაერის შეპარვა.მოდულის გაციება ხდება მასში ცივი წყლის ცირკულირებით. 

თითოეულ მოდულს აქვს შემავალი და გამომავალი სარქველები, დამზადებილი პლასტიკური 

ნივთიერებისგან. დროთა განმავლობაში ეს სარქველები ხდებიან მყიფეები და გარკვეული მექანიკური 

ზემოქმედებისას ისინი იმსხვრევიან. მყიფადობის გაზრდა შეიხლება ხდებოდეს როგორც ნატურალური 

(დროის გამო) დაძველებით ასევე დიდი ხნის განმავლობაში რადიაცულ პირობებში მუშაობის გამოთაც. 

გადაწყდა LS2-ის განმავლობაში სარქველები გამოიცვალოს ახალი, უფრო რადიაციულად მდგრადი 

ნივთიერებით. გამოსაცვლელი სარქველების საერთო რაოდენობა  512-ია. დღეისათვის შეცვლილია ყველა 

მათგანი. 

1-2. LHC-ის დიდი ნათებისათვის ატლას დეტექტორის ტაილ კალორიმეტრის მოდერნიზაცია. 

2.2 ჩვენი კვლევის საგანია კალორიმეტრის გრანულირების (უჯრედებად დაყოფის)   გაუმჯობესების 

(განახლების) დამატებითი შესაძლებლობა ტაილ კალორიმეტრის წამკითხველი უჯრედების 

მოდიფიცირების (გაუმჯობესების) გზით. დეტექტორის ამჟამინდელ კონფიგურაციაში  სტინტილაციური 

ფილები არის დაჯგუფებული  და ქმნიან ე.წ.  წამკითხველ  უჯრედებს. შემოთავაზებულ იქნა  წამკითხველი 

უჯრედების დაყოფა (გაყოფა) და ამ გზით დეტექტორის გრანულირების ეფექტურობის გაზრდა 

დეტექტორის ამჟამინდელი კონფიგურაციის  და ოპტიკის ცვლილების გარეშე. უჯრედების დაყოფა 

შესაძლებელია მხოლოდ ფსევდოსისწრაფის η-ს მიხედვით, რადგან  წამკითხველი უჯრედების 

გრანულირების  გაზრდა აზიმუტალური კუთხის φ -ის მიხედვით ტექნიკურად შეუძლებელია. მონტე-

კარლოს მეთოდით სიმულაციები ტაილ კალორიმეტრის წამკითხველი უჯრედების მოდიფიცირების 

(გაუმჯობესების)  რამოდენიმე შესაძლებლობის გამოკვლევის საშუალებას იძლევა, რომელმაც შეიძლება 

გამოიწვიოს  დიდი განივი იმპულსის მქონე ობიექტების (ჭავლები, განივი ნაკლული ენერგია Emiss T და 
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ცალკეული ნაწილაკები) რეკონსტრუქციის (აღდგენის) ეფექტურობის გაზრდა. ტაილ კალორიმეტრის 

ახალი (მაღალი) გრანულირების ეფექტურობის შესასწავლად გამოყენებულ იქნა მონტე-კარლოს მეთოდით 

სიმულაციის შედეგად მიღებული შემთხვევების მონაცემები. დაგენერირებულ იქნა 

ქვანტურქრომოდინამიკური პროცესები მრავალი ჭავლის წარმოქმნით, კერძოდ W  „ → WZ → qq- qq- ( Z‟ → tt- 

→ full hadronic) პროცესები - დიდი მასის მქონე (m ≈ 5000 GeV)  W ´ და Z ´  რეზონანასების დაშლა W, Z 

ბოზონებად და tt -  -ად. ეს მონაცემები იქნა გაანალიზებული ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების ახალი 

გრანულირების  (მოდერნიზაციის) გეომეტრიის შემთხვევაში დიდი-რადიუსის მქონე ჭავლების მასური 

გარჩევისუნარიანობის   მოსალოდნელი გაუმჯობესების შესწავლის და შემოწმების მიზნით. დიდ 

ადრონულ კოლაიდერზე  მასათა ცენტრის სისტემაში მაღალ ენერგიებზე პროტონ-პროტონული 

ურთიერთქმედებებისას შესაძლებელია  მძიმე ნაწილაკების დაბადება ( წარმოქმნა) მნიშვნელოვანი ლორენც 

ბუსტით ( აჩქარებით). ასეთი ნაწილაკების დაშლის პროდუქტები ძლიერად კოლომირებული არიან და  

შესაძლებელია აღდგენილ  იქნან   მხოლოდ როგორც ერთი ( ცალკეული) ჭავლი თუ მათი დაშლის მოდა 

იქნება სრულად ადრონული. დიდი მასის მქონე (m ≈ 5000 GeV)  W‟  და Z‟   რეზონანასების დაშლა W, Z 

ბოზონებად და tt -  -ად წარმოადგენს ასეთ შემთხვევას. დიდი რადიუსის ჭავლების ფორმირება ( წარმოამნა) 

ხორციელდება ჩვეულებრივი  ჭავლების anti-kT  ალგორითმში ჩანერგილი FastJet  პაკეტის საშუალებით  

R=1.0  მანძილის რადიუსით. სიმულაციის/გენერაციის შედეგად მიღებულ შემთხვევებში W  „ → WZ → qq- qq- 

( Z‟ → tt- → full hadronic)  დიდი რადიუსის მქონე ჭავლები იდენტიფიცირებული არიან როგორც W/Z  

ჭავლები (t- ჭავლები) თუ არსებობს გენერირებული  W/Z ბოზონები ( t- კვარკი) ასოცირებული მათი 

შესაბამისი ჭავლების   არესთან გაფილტვრის გარეშე.  შესწავლილ იქნა დიდი რადიუსის  მქონე ჭავლების 

მასური გარჩევისუნარიანობა  (რეზოლუცია) ფსევდოსისწრაფის |η| < 0.8 არეში.  შესწავლილ იქნა ტაილ 

კალორიმეტრში დაფიქსირებული დიდი რადიუსის მქონე W/Z  ჭავლების და  t- ჭავლების (ტოპ ჭავლების) 

მასური რეზოლუციის (გარჩევისუნარიანობის) განაწილება გენერაციის დონეზე მიღებული  ჭავლის განივი 

იმპულსის pT -ს სხვადასხვა ბინებში (შუალედებში)  ტაილ კალორიმეტრის ორივე გეომეტრიისთვის: 

ნომინალური გრანულირების  მქონე  ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების გეომეტრიის და ახალი (მაღალი) 

გრანულირების მქონე  ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების გეომეტრიის შემთხვევაში. ჭავლის მასური 

მასშტაბი,  როგორც  გენერაციის დონეზე მიღებული  ჭავლის განივი იმპულსის pT -ს ფუნქცია, მსგავსია 

ორივე გეომეტრიისთვის, მაშინ როცა ფრაქციული მასური რეზოლუცია (გარჩევისუნარიანობა) 

დაახლოებით 20%-ით უკეთესია ახალი (მაღალი) გრანულირების მქონე  ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების 

გეომეტრიის შემთხვევაში. ჭავლების ქვესტრუქტურის შესასწავლად გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა 

ცვლადები. ჭავლების ქვესტრუქტურის ცვლადები წარმოადგენს ჭავლების თვისებების (მახასიათებლების)  

ნაკრებს რომელიც განსაზღვრულია ჭავლის შიგნით ხისტი ქვესტრუქტურის აღმოჩენისთვის იმისთვის რომ 

გავარჩიოთ მასიური ლორენც ბუსტის (აჩქარების) მქონე  ობიექტები გლუონებისგან ან მსუბუქი 

კვარკებისგან. მიღებულ იქნა ჭავლების ქვესტრუქტურის ზოგიერთი ცვლადის განაწილებები W/Z  

ჭავლებისთვის და ტოპ - ჭავლებისთვის  ტაილ კალორიმეტრის ორივე გეომეტრიისთვის. რადგანაც ეს 

ცვლადები გამოიყენება კვანტურქრომოდინამიკური ჭავლების და ბუსტის (აჩქარების) მქონე მძიმე 

ნაწილაკების, რომლებიც იშლებიან ადრონებად, ერთმანეთისაგან გასარჩევად, შედარებულ იქნა ROC -

მრუდები (შეცდომების მრუდები)  ნომინალური (ამჟამად არსებული) და მოდიფიცირებული - უჯრედების 

გაზრდილი გრანულაციით  ტაილ კალორიმეტრის გეომეტრიებისთვის. აშკარად მოდიფიცირებული 

(განახლებული)    ტაილ კალორიმეტრის გეომეტრია უჯრედების გაზრდილი გრანულაციით 

უზრუნველყოფს კვანტურქრომოდინამიკურ ჭავლებსა და ბუსტის (აჩქარების) მქონე მძიმე ნაწილაკებს 

შორის უკეთეს დიკრიმინაციას (გარჩევას), ნომინალურ გეომეტრიასთან შედარებით. შედეგები გვიჩვენებენ, 

რომ ტაილ კალორიმეტრის  წამკითხველი უჯრედების გრანულირების გაზრდის შედეგად შესაძლებელია 

მიღწეულ იქნას ჭავლების აღდგენის ( რეკონსტრუქციის) მახასიათებლების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, 

რაც ძალიან არსებითია ახალი ფიზიკის მოვლენების ძიებისას. 

1-3. ტოპ კვარკის აშნდ იშვიათი დაშლების ძიება ატლას ექსპერიმენტის მეორე გაშვებისას დაგროვილი 

მონაცემების გამოყენებით. 

 ჩვენი მიზანია ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (აშნდ-FCNC) მიმდინარე 

იშვიათი დაშლის t → qZ(q=u,c კვარკებს) შესწავლა ტოპ კვარკის წყვილური დაბადების მოდაში, როდესაც 

ერთი ტოპ კვარკი იშლება არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით და მეორე კვარკი კი 

სტანდარტული მოდელის დომინანტური მოდით, Z და W ბოზონების შემდგომი ლეპტონური დაშლებით. 

საბოლოო მდგომარეობის ტოპოლოგია ხასიათდება: 3 იზოლირებული ლეპტონით, სულ ცოტა 2 ჭავლით 
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(ჯეტით) და ნაკლული განივი ენერგიით (ETmiss), რომელიც მიიღება ნეიტრინოებიდან რომელთა პირდაპირი 

(უშუალო) დეტექტირება (დამზერა) შეუძლებელია : tt¯  →→ ZqWb →→ llj, lνb. ახალი ფიზიკის სიგნალის 

ძიების ექსპერიმენტებში, როგორიც არის ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით 

მიმდინარე (აშნდ) დაშლების ძიება, ძალზედ მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების 

ფონური პროცესების შეფასება და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების 

მათგან   განცალკევება. აშნდ სიგნალის აღმოჩენის შესაძლებლობის გაზრდის მიზნით ტოპ-ანტიტოპ 

კვარკების წყვილური დაბადების პროცესებში აშნდ სიგნალის არედან გამოყოფილი იქნა კინემატიკური არე, 

სადაც მოითხოვება სულ მცირე ერთი ადრონული ჯეტი (ჭავლი), რომელიც არ არის მონიშნული როგორც b-

ჯეტი და ამავდროულად “რბილი მიუონის” გამოყენებით მონიშნულია c-ჯეტად. დამატებით განისაზღვრა 

აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის დაბადების სიგნალის არე. შესწავლილი იქნა მრავალცვლადიანი 

ანალიზის BDTG ალგორითმი სხვადასხვა შესავალი პარამეტრებით. აშნდ სიგნალის ფონური პროცესებიდან 

განცალკევების მიზნით გამოყენებული იქნა  BDTG ალგორითმის გამოსავალი პარამეტრი  ტოპ-ანტიტოპ 

კვარკების წყვილური დაბადების პროცესებში აშნდ სიგნალის არეებში, ხოლო  Z ბოზონის განივი იმპულსი  

-  აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის დაბადების სიგნალის არეში. ვიდრე 13 ტევ ენერგიაზე 

დაგროვებულ ექსპერიმენტული მონაცემები იქნება დამუშავებული და შემოწმებული აშნდ სიგნალის 

არსებობა, საჭიროა წინასწარ შეფასებული იქნეს აშნდ სიგნალის არ არსებობის ჰიპოთეზისათვის 

მოსალოდნელი შედეგი და მისი ოპტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგი იქნება აშნდ დაშლის 

ფარობით ალბათობის მნიშვნელობის ზედა ზღვარი, რაც წარმოადგენს ისეთ მნიშვნელობას, რომელზე მეტი 

მნიშვნელობისთვისაც უკვე შესაძლებელი იქნებოდა 95% საიმედოობის დონით აშნდ სიგნალის დამზერა. 

აშნდ დაშლის ფარდობით ალბათობაზე 13 ტევ ენერგიაზე დაგროვებული მონაცემებიდან 95% 

საიმედოობის დონით მოსალოდნელი ზედა ზღვარი შეფასებული იქნა ე.წ. “ასიმოვის მონაცემებიდან”, რაც 

განმარტებულია როგორც მოსალოდნელი ფონური პროცესების სრული რიცხვი. აშნდ t→  uZ დაშლის 

ფარდობით ალბათობაზე მოსალოდნელი ზედა ზღვარი მიღებული იქნა  ტოპ-ანტიტოპ კვარკების 

წყვილური დაბადების პროცესებში აშნდ სიგნალის არეს და აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის 

დაბადების სიგნალის არეს გამოყენებით.  t→ cZ დაშლის ფარდობით ალბათობის ზედა ზღვარის მისაღებად 

გამოყენებული იქნა სამივე სიგნალის არე: ტოპ-ანტიტოპ კვარკების წყვილური დაბადების პროცესებში 

აშნდ სიგნალის არე,  “რბილი მიუონებით” განსაზღვულ  ტოპ-ანტიტოპ კვარკების წყვილური დაბადების 

პროცესებში აშნდ სიგნალის არე და აშნდ არხით ტოპ კვარკის და Z ბოზონის დაბადების სიგნალის არე.  

მიღებული შედეგები მნიშვნელოვნად უმჯობესია ვიდრე დღეისათვის არსებული ექსპერიმენტზე 

დამზერილი შედეგები, თუმცა ეს შედეგები საჭიროებს დაზუსტებას და ოპტიმიზაციას, რისთვისაც 

გრძელდება მუშაობა. 

1-4 ტოპ-ანტიტოპის ასოციატიური დაბადება მძიმე კვარკონიუმთან ერთად. 

4.3 პროექტის ფარგლებში გამოკვლევების ერთ-ერთი მიმართულებაა ტოპ ანტიტოპ წყვილებთან ერთად 

წარმოქმნილი კვარკონიუმის ასოციატიურად  დაბადების პროცესის კვლევა. კვარკონიუმი არის მძიმე 

კვარკისა (c ან b) და შესაბამისი ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობა  -  J/ψ ან ϒვექტორული მეზონები. 

ანალიზი დაფუძვნებულია ინკლუზიური J/ψ დაბადების კვლევის გამოცდილებაზე და აგრეთვე W და Z 

ბოზონებთან ასოციატიური დაბადების კვლევაზე ATLAS დეტექტორზე. ანალიზისათვის მოხდა ისეთი 

შემთხვევების გადარჩევა (დაგროვილი ექსპერიმენტული მონაცემებიდან გარკვეული მოთხოვნებით  ანუ 

წინასწარი შერჩევის კრიტერიუმებით ამორჩეული შემთხვევების  ნაკრები -ე.წ.  შემთხვევათა  TOPQ5  

კრებული იქნა გამზადებული), რომლებიც შეიცავენ 4 ჭავლს და ერთ ხისტ ლეპტონს (ელექტრონს, ან 

მიუონს), რასაც ტოპ კვარკული წყვილის ნახევრადლეპტონურ დაშლას უწოდებენ და დამატებით 

საწინააღმდეგო მუხტის მიუონებს, რომლებიც ქმნიან კვარკონიუმს – J/ψ  ნაწილაკის კანდიდატს. 

ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა ATLAS  კოლაბორაციის ტოპ კვარკის ფიზიკის ჯგუფის AnalysisTop 

პროგრამული პაკეტი და JpsiFinder პროგრამული პაკეტი კვარკონიუმის ჯგუფიდან და გადარჩეულ 

შემთხვევათა მონაცემები ჩაწერილი იქნა ე.წ. ნტაპლში, რომელიც წარმოადგენს ზემოთ მოყვანილი 

სიგნატურით გადარჩეული შემთხვევების ერთობლიობას ჩაწერილს გარკვეული ფორმატით. იმისათვის 

რომ გამოვყოთ ტოპ კვარკულ წყვილთან უშუალოდ დაბადებული J/ψ ნაწილაკები, შემუშავებული იქნა 
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მეთოდი, რომელიც გამოყოფს სიგნალს ფონური პროცესებისაგან. ამ  მეთოდის გამოყენებით აიგო ჯიფსის 

(J/ψ) სიცოცხლის ხანგრძლივობის განაწილება, ამისათვის გამოყენებული იქნა 2015, 2016, 2017 წლის 

მონაცემები და დაემატა ასევე დიდი წილი 2018 წლის მონაცემებიდან, რამაც გაზარდა სტატისტიკა. 

იმისათვის რომ შეირჩეს ტოპ კვარკული წყვილის უფრო „სუფთა“ შემთხვევები ამისათვის ვითხოვთ, რომ 

მოვლენაში იყოს ე.წ. b - ტაგირებული (მონიშნული) ჯეტები (ჭავლები), რადგან საბოლოო დაშლის 

პროდუქტებში გვექნება ორი b – ჯეტი. B – ტაგირება (მონიშვნა) ეწოდება b – ადრონის ფრაგმენტაციიდან და 

ადრონიზაციიდან წამოუსლი ადრონული ჯეტის (b - ჯეტი) იდენტიფიკაციას. არსებობს b – ტაგირების 

სხავდასხვა ალგორითმი, ერთ-ერთი მათგანია MV2c10. ამ ალგორითმის შედეგში ჩანს რომ b – ჯეტთან 

ერთად ხდება სხვა ჯეტების ტაგირებაც, მაგრამ მის კონკრეტულ მნიშვნელობაზე ჩამოჭრის დადებით 

შეიძლება ამ მინარევების დიდი რაოდენობის გამორიცხვა. კონკრეტულად ჩვენს ანალიზში შეირჩა ჩამოჭრა 

რომელიც ინახავს 85% b - ტაგირებულ ჯეტებს, მცირე მინარევებით (ჩამოჭრა: MV2c10 output > 0.11). 

„უშუალოდ“ და „არა-უშაულოდ“ დაბადებული J/ψ  ნაწილაკები ერთმანეთისაგან განსხვავდება სიცოცხლის 

ხანგრძლივობებით. ამ ცვლადის განაწილება ფიტირდება  განახლებული ფუნქციით, რომელიც 

წარმოადგენს ექსპონენტის და გაუსის კონვოლუციას, სადაც შემოღებულია წანაცვლებები μg და μe 

პარამეტრების სახით. Μg პარამეტრი განსაზღვრავს უშუალოდ დაბადებული ჯიფსი ნაწილაკების სიცოხლის 

ხანგრძლივობის წვლილის განაწილების წანაცვლებას, ხოლო  μe პარამეტრი -   არა-უშუალოდ დაბადებული 

ჯიფსი ნაწილაკების სიცოხლის ხანგრძლივობის წვლილის განაწილების წანაცვლებას. ეს წანაცვლებები 

გამოწვეულია იმით, რომ b-თაგირებული ჯეტების მონიშვნა შემთხვევში გამოიწვევს ისეთი ჯეტების 

მონიშვნას რომლის დაშლის წვერო წანაცვლებულია მთავარი შეჯახების წვეროს მიმართ. წანაცვლების 

პარამეტრების შემოღებით ხდება ამ ეფექტის გათვალისწინება.  შემთხვევები შემთხვევი შერჩეულ იქნა  

ზუსტად ერთი ან ზუსტად ორი b-ტაგირებული ჯეტების მოთხოვნით. ზუსტად ერთი b-ტაგირებული 

ჯეტების მოთხოვნით შერჩეულ შემთხვევებში J/ψ  ნაწილაკების  კანდიდატების სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის განაწილების ფიტირება განხორციელდა b-ტაგირებულ კონუსზე ჩამოჭრის გარეშე, ე.ი. 

შეზღუდვის გარეშე, მას შემდეგ რაც წანაცვლების პარამეტრები იქნა ნაპოვნი. ფიტირების შედეგად 

„უშუალოდ“ დაბადებული J/ψ ნაწილაკების რაოდენობაა: 775 ± 43 . ამის შემდეგ ტოპ ანტიტოპ კვარკული 

წყვილის შემთხვევების უკეთ ამოსარჩევად ჩამოჭრა დაედო ცვლადს, რომელიც პასუხისმგებელია პროტონ-

პროტონულ დაჯახებაში დაბადებული ტოპ ანტიტოპ კვარკული წყვილის აღდგენის ხარისხზე, კერძოდ 

მოხდა შემდეგი ჩამოჭრის დადება: LogL>-50, რის შედეგადაც ფიტირების შედეგად „უშუალოდ“ 

დაბადებული J/ψ ნაწილაკების რაოდენობა ოდნავ შემცირდა და  გახდა 519±3 - ის ტოლი. იგივე პროცედურა 

იქნა ჩატარებული შემთხვევებებსათვის, სადაც არის  ზუსტად ორი b-ტაგირებული (მონიშნული) ჯეტი. 

ასეთი შემთხვევებისათვის ფიტირების შედეგად „უშუალოდ“ დაბადებული J/ψ ნაწილაკების რაოდენობა 

არის: 376±37. ეს შედეგები მიღებული იქნა 2015-2018 წლის მონაცემების გამოყენებით და მოხსენებული 

იქნება ATLAS კოლაბორაციის კვარკონიუმის ქვეჯგუფის სამუშაო თათბირებზე. სამომავლო გეგმებია 

მონტე-კარლო სიმულაციის შედეგად მიღებული სიგნალის და ფონური პროცესების გაანალიზება და 

ექსპერიმენტულ მონაცემებთან შედარება სისტემატიკური ცდომილებების გათვალისწინებით. 

 4.4-4.5 მძიმე კვარკონიების შესწავლა იძლევა უნიკალურ საშუალებას კვანტური ქრომოდინამიკის ბუნების 

გასაგებად. მაღალ ენერგიებზე მიმდინარე დაჯახებებში ჩარმონიუმი შეიძლება ორი გზით წარმოიქმნას: 

მცირე სიცოცხლი ხანგრძლივობის მქონე კვანტური ქრომოდინამიკით გამოწვეული წყაროებიდან 

(პირდაპირი წარმოქმნა) ან B  ჰადრონების დაშლის შედეგად (არაპირდაპირი წარმოქმნა). წარმოქმნის 

მექანიზმი ექსპერიმენტულად განირჩევა ჩარმონიუმის დაბადებისა და  დაშლის წვეროებს შორის მანძილის 

გამოყენებით.  ATLAS  კოლაბორაციას უკვე გაზომილი აქვს ინჯლუზიური J/ψ -სა და ψ(2S)-ის წარმოქმნა √s 

= 7 და 8 ტევ ენერგიებზე. მსგავსი ტიპის ამოცანებისთვის როგორც წესი გამოყენებული იყო 2-მიუონიანია 

ტრიგერი, 4 გევ-იანი ქვედა ზღვარით მიუონის განივ იმპულსზე. იმპულსის მაღალი მნიშვნელობებისთვის 

მსგავსი ტრიგერის ეფექტურობა შემოსაზღვრულია. პროექტის ფარგლებში √s = 13 ტევ ენერგიაზე მაღალი 
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განივი იმპულსის  მქონე - 60-360 გევი (60-140 გევი) J/ψ  (ψ(2S)) მეზონების ინკლუზიური  კვეთების გაზომვა 

განხორციელებულ იქნა. ასე მაღალი იმპულსის მქონე  J/ψ   მეზონები აქამდე შესწავლილი არ ყოფილა. 

მსგავსი გაზომვის შესაძლებლობა მოგვცა ცალ-მიუონიანი ტრიგერის გამოყენებამ. გაზომვისთვის 

გამოყენებულია დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე 2015, 2016,  2017 და 2018 წლებში pp დაჯახებებში მთელი 

სტატისტიკა, რაც შეესაბამება 139 შებრუნებულ ფემტობარნ ნათებას. მონაცემების დამუშავებამდე არჩეულ 

იქნა საჭირო შემთხვევბი: თითოეულ შემთხვევაში მოითხოვება 2 საწინააღმდეგო მუხტის და გარკვეული 

ხარისხის მქონე მიუონის  არსებობა. დეტალური გამოკვლევის შედეგად ამოცანის მიზნების 

გათვალისწინებით ამოირჩა ტრიგერი სახელწოდებით HLT_mu50, რაც ეფექტურად გულისხმობს რომ 

ცარმონიუმის დაშლის შედეგად დაბადებული მიუონებიდან ერთ-ერთის განივი იმპულსი უნდა 

აღემატებოდეს 4 გევს (რეკონსტრუქციის  შეზღუდვიდან გამომდინარე), ხოლო მეორესი 52.2 გევს ( 

ტრიგერის პირობიდან გამომდინარე). ATLAS დანადგარის წვეროს დეტექტორში დაფიქსირებული 

მიუონების კვალი ფიტირდება სართო წვეროში, რის საფუძველზეც აღდგება საწყის მეზონზე ინფორმაცია. 

ორი მიუონის ჯამური ინვარიანტულ მასაზე დადებულ იქნა შემდეგი პირობა: 2.6 < mμμ  < 4.2 გევი. 

პირველად და დაშლის წვეროებს შორის მანძილის გამოყენებით განსაზღვრულ იქნა მეზონის ფსევდო 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ფაზური სივრცე დაყოფილ იქნა განივი იმპულსის 12 ინტერვალად, 

მნიშვნელობებით 60-360 გევს შორის და აბსოლუტური სისწრაფის 3 ინტერვალად საზღვრებით 0, 0.75, 1.5 

და 2.0. თითოეულ ინტერვალში გაზომვა ჩატარდა ცალ-ცალკე. ყოველ შემთხვევას მიეწერება ტრიგერის და 

მიუონის აღდგენის ეფექტურობების წონა და ჩატარებულ იქნა 2 განზომილებიანი მაქსიმალური 

მართლმსგავსების ფიტი ( აპროქსიმაცია) დი-მიუონის მასას და სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. წონები 

განსაზღრულ იქნა  ექსპერიმენტული მონაცემების და მონტე-კარლო სიმულაციის შედეგად მიღებული 

შემთხვევების შედარებით მიღებული ზოგადი დანიშნულების რუკებიდან ( ეფექტურობების 

ორგანზომილებიანი განაწილებებიდან). მას შემდეგ რაც თითოეული შემთხვევისთის განსაზღვრულ იქნა 

წონა, ფაზური სივრცის თითოეულ ინტერვალში გაერთიანდა ოთხივე წლის მონაცემების და ჩატარდა 

ფიტირება. ფიტირების ერთერთი ძირიტადი პარამეტრი არის პირდაპირი და არაპირდაპირი გზით 

დაბადებული  J/ψ  (ψ(2S)) მეზონების რაოდენობა. ფიტირები მოდელი (PDF) შედგება 7 წევრისგან, 

რომელთაგანაც თითოეული შეესაბამება პირდაპირი და არაპირდაპირი გზებით დაბადებულ ჩარმონიუმის 

ორ მდგომარეობას და ფონურ პროცესებს. გაზომვის სტატისტიკურ ცდომილებას განსაზღვრავს ფიტირების 

პროცედურის შედეგად მიღებული ცდომილება შესაბამის პარამეტრზე. მთლიანი ცდომილება 

განმარტებულია როგორც სტსტისტიკური და სისტემატიკური ცდომილებების ჯამი. სისტემატიკური 

ცდომილება განისაზღვრება რამდენიმე კომპონენტისგან. გაზომილ იქნა J/ψ -სა და ψ(2S) მეზონების 

პირდაპირი და არაპირდაპირი წარმოქმნის კვეთა, არაპირდაპირი წარმოქმნის წვლილი, და თითეული 

მექანიზმისთვის ამ ორი მეზონის წარმოქმნის კვეთების ფარდობა როგორც განივი იმპულსისა და 

აბსოლუტური სისწრაფის ფუნქცია. გაზომვის შედეგად მიღებულ შედეგები შედარებულ იქნა FONLL 

თეორიულ წინასწარმეტყველებასთან. განივი იმპულის დაბალი მნიშვნელობებისთვის შედარება კარგ 

შედეგებს ძლევა, თუმცა იმპულსის დიდი მნიშვნელობებისთვის  FONLL შედარებით დიდ ლვეტას 

წინასწარმეტყველებს. შეშფოთების თეორიის ფარგლებში  FONLL თეორიული წინასწარმეტყველება კარგად 

აღწერს არაპირდაპირი წარმოქმნის წვლილ. პირდაპირი წარმოქმნის აღსაწერად არსებული მოდელები 

კვლავ საჭიროებს გაუმჯობესება/დახვეწას. ჩვენს მიერ შესრულებული ანალიზი და მიღებული შედეგები 

დოკუმენტირებული იქნა როგორც ATLAS  თანამშრომლობის ნაშრომი, მომზადებული საერთაშორისო 

კონფერენციებზე წარსადგენად როგორც თანამშრომლობის მიერ მიღებული, დამტკიცებული და 

აღიარებული შედეგები (https://cds.cern.ch/record/2693955). ეს ნაშრომი თან ერთვის ანგარიშს. ჩვენს მიერ 

მიღებული შედეგები წარდგენილ იქნა ATLAS  თანამშრომლობის მიერ: 1.  მე-18 საერთაშორისო 

კონფერენციაზე  “ B ფიზიკა ზღვრულ ამაჩქარებლებზე“ ( https://beauty2019.org), 30 სექტემბერი- 4 

ოქტომბერი, ლიუბლიანა, სლოვენია, 2019 წ, მიმოხილვით მოხსენებაში (მომხსენებელი ბრედ აბბოტი)  

„Heavy flavour production in ATLAS: Charmonium production in p-p at 13 TeV and in Pb-Pb collision. Associated 

https://cds.cern.ch/record/2693955
https://beauty2019.org/
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charmonium and Vector bosons production.“ 

 http://indico.ijs.si/getFile.py/access?contribId=29&sessionId=18&resId=0&materialId=slides&confId=1031 (გვ. 18-25) 

2. დიდი ადრონული ამაჩქარებლის კომიტეტის 140-ე სამუშაო შეხვედრის ღია სხდომაზე (140-th LHCC 

Meeting –Open Session), ცერნი, ჟენევა (შვეიცარია), 20 ნოემბერი, 2019 წ, მიმოხილვით მოხსენებაში  „ATLAS 

Status Report„ (მომხსენებელი დომინიკ დერენდარზი) 

https://indico.cern.ch/event/854456/contributions/3593727/attachments/1947855/3231903/LHCC_atlas_2019_11_20.p

df. (გვ.17). 3. საერთაშორისო ვორკშოპზე რომელიც მიძღვნილი იყო  აჯამვის, ევოლუციის და 

ფაქტორიზაციის საკითხებისადმი, პავია, იტალია, 25-29 ნოემებრი, 2019 წ. (https://agenda.infn.it/event/17749/) 

მოხსენებაში (მომხსენებელი ვატო ქართველიშვილი) „Quarkonium production measurements as a tool for TMD 

studies“(გვ.24) 

https://agenda.infn.it/event/17749/contributions/105134/attachments/68866/85287/VK.Pavia.REF.v6.pdf 

 

2-1 ATLAS  დეტექტორის ტაილ კალორიმეტრის მობილური სატესტო სისტემის მოდერნიზაცია (განახლება) 

ახალი ელექტრონიკის სერტიფიცირებისთვის. 

პროექტის განხორციელების პირველი წლის პერიოდში სამუშაოები მიმდინარეობდა ორი 

პარალელურ მიმართულებით. დაიწყო პრომეთეოს აპარატურული და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შექმნა. პირველი პროტოტიპი აპარატურისა უკვე დამონტაჟებულია და მასზე 

დაწყებულია პროგრამული უზრუნველყოფის სამუშაოების შესრულება. აპარატურული 

უზრუნველყოფა ძირითადად დაფუძვნებულია შემდეგ კომპონენტებზე VC707, QSFP, Clock, 

Router, Small PC, HV- power supply, LED – driver.  პირველი პროტოტიპი აპარატურისა უკვე 

დამონტაჟებულია და მასზე დაწყებულია პროგრამული უზრუნველყოფის სამუშაოების 

შესრულება. დღეისათვის უკვე შემუშავებულია და ტესტირებულია პირველი ვარიანტი 

პრომეთეოს პროგრამისა. 

2-2ტოპ კვარკის აშნდ–თი გამოწვეული იშვიათი დაშლების ძიება ATLAS ექსპერიმენტის მეორე 

გაშვების (Run 2) განმავლობაში დაგროვილი მონაცემების გამოყენებით 

ჩვენი მიზანია ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (FCNC) მიმდინარე იშვიათი 

დაშლის t → qZ შესწავლა ტოპ კვარკის წყვილური დაბადების მოდაში, როდესაც ერთი ტოპ კვარკი იშლება 

არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით და მეორე კვარკი კი სტანდარტული მოდელის 

დომინანტური მოდით, Z და W ბოზონების შემდგომი ლეპტონური დაშლებით. საბოლოო მდგომარეობის 

ტოპოლოგია ხასიათდება: 3 იზოლირებული ლეპტონით, სულ ცოტა 2 ჭავლით და ნაკლული განივი 

ენერგიით (ETmiss), რომელიც მიიღება ნეიტრინოებიდან რომელთა პირდაპირი (უშუალო) დეტექტირება 

(დამზერა) შეუძლებელია : tt¯  →→ ZqWb →→ llj, lνb. ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიების ექსპერიმენტებში, 

როგორიც არის ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით მიმდინარე დაშლების ძიება, 

ძალზედ მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების ფონური პროცესების შეფასება და 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების მათგან   განცალკევება. 

არაპირდაპირ ლეპტონების შემცველი ფონური პროცესების წვლილის შესამცირებლად შესწავლილი იქნა 

ლეპტონების იზოლაციის სხვადასხვა მეთოდები. არჩეული იქნა ის მეთოდი, რომელიც ყველაზე მეტად 

ამცირებს ტოპ-ანტიტოპ კვარკების დაბადების შემთხვევებს სიგნალის შემთხვევებთან მიმართებაში. აშნდ 

სიგნალის კინემატიკურ არეში ფონური პროცესების შესაფასებლად განსაზღვრული იქნა ფონური 

პროცესების საკონტოლო არეები და შედარდა 2015-2018 წლის ექსპერიმენტული მონაცემები შესაბამის 

სიმულირებულ მონაცემებს.  Z+jets ფონური პროცესის სიმულაცია ცუდად აღწერს ექსპერიმენტულ 

მონაცემებს, ამის გამო სიგნალის არეში აღნიშნული პროცესის წვლილი უმნიშვნელო დონემდე იქნა 

დაყვანლი შემთხვევებში განივ მასაზე გარკვეული კრიტერიუმის მოთხოვნით. სხვა დომინანტური ფონური 

პროცესების სიმულაცია ცდომილებების ფარგლებში კარგად აღწერს ექსპერიმენტულ მონაცემებს. სიგნალის 

http://indico.ijs.si/getFile.py/access?contribId=29&sessionId=18&resId=0&materialId=slides&confId=1031
https://indico.cern.ch/event/854456/contributions/3593727/attachments/1947855/3231903/LHCC_atlas_2019_11_20.pdf
https://indico.cern.ch/event/854456/contributions/3593727/attachments/1947855/3231903/LHCC_atlas_2019_11_20.pdf
https://agenda.infn.it/event/17749/
https://agenda.infn.it/event/17749/contributions/105134/attachments/68866/85287/VK.Pavia.REF.v6.pdf
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პროცესის ფონური პროცესებისაგან განცალკევების მიზნით განხილული იქნა ორი სხვადასხვა 

მრავალცვლადიანი ანალიზის ალგორითმი, BDTG და DNN Keras-ით. აღმოჩნდა, რომ ორივე ალგორითმს 

გააჩნია თანაბარი სიძლიერე, მაგრამ  Keras-ით მიღებული შედეგები არასტაბილურია. შესაბამისად, ჩვენი 

ამოცანისათვის უმჯობესია BDTG ალგორითმის გამოყენება. 

2-3.მძიმე კვარკონიუმთან  ერთად ტოპ ანტიტოპ წყვილების ასოციატიურად  დაბადების პროცესის 

კვლევა.ჩამოყალიბდა და დაზუსტდა ამ ამოცანის სპეციფიკური DAOD-ს ფორმატი, და ამ 

ფორმატით შეიქმნა 2015-2018 წლების განმავლობაში შეგროვილი მონაცემების ამსახველი 

სრული n-ტუპლი. სიგნალისა და ფონის განცალკევების მიზნით მიმდინარეობს სიმულირებული 

მონაცემების დამუშავება. ასევე პარალელურად მიმდინარეობს დოკუმენტაციის შედგენა. 

 

3)ჩვენი ინსტიტუტის ერთერთი მთავარი მიმართულება ექსპერიმენტულ კვლევებში არის ადრონების 

ელექტრული დიპოლური მომენტის (EDM) ძიება COSY ამაჩქარებელზე (ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტი, 

Forschungszentrul-Juelic, იულიხი, გერმანია) JEDI კოლაბორაციის ფარგლებში. ქართული ჯგუფის 

პასუხისმგებელობის სფეროს შეადგენს პოლარიმეტრის შექმნა, ექსპლოატაციაში შეყვანა, მონაცემების 

ანალიზი და ექსპერიმენტში მისი გამოყენება. ძირითადი ამოცანა 2019 წელს მდგომარეობდა 

პოლარიმეტრის პროტოტიპის შექმნაში. პოლარიმეტრის პროტოტიპის შექმნა გულიხმობდა პოლარიმეტრის 

ისეთი სახით შექმნას, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა მოგვეთავსებინა ის COSY ამაჩქარებლის შიდა 

ნაკადზე. ამისათვის საჭირო გახდა საინჟინრო-მექანიკური სამუშაოების განხორციელება, რაც წარმატებით 

იყო შესრულებული. ამჟამდ COSY ამაჩქარებლის შიდა ნაკადზე განთავსებულია პოლარიმეტრის 

პროტოტიპი. პოლარიმეტრი მისი დღევადელი სახით, შეიცავს 54 მოდულს. ყველა 54 მოდული არის 

დასრულებული და მოთავსებულია მექანიკურ კონსტრუქციაში, რომელიც გათვლილია დასრულებული 

პოლარიმეტრის ასაწყობად. არსებული პოლარიმეტრის დეტექტორი განიხილება როგორც პროტოტიპი, ანუ 

ის არ არის დასრულებული და მისი ცალკეული დეტალები შეიძლება შეიცვალოს მომავალში.  

კონსტრუქცია მოიცავს აგრეთვე სამიზნის და ვაკუუმის ფანჯრის ნაწილს, როგორც ეს თავიდანვე იყო 

დაგეგმილი. 

პოლარიმეტრის არსებული ვერსია უკვე გამოიცადა ამაჩქარებლის ნაკადზე, ყველა მომუშავე მოდულით, და 

მასზე იყო ჩატარებული წინასწარი გაზომვები. შედეგები და ზოგადი დღევანდელი მდგომარეობა 

მოყვანილია დოქტორ ი.ქეშელაშვილის მოხსენებაში, რომელიც მან გააკეთა  PSTP2019 საერთაშორისო 

კონფერენციაზე აშშ-ში. კონფერენციის მასალები ჯერ არ გამოქვეყნებულა, ამიტომ ვერ მივუთითებთ 

DOI/ISBN ინდექსებს. პოლარიმეტრის COSY ამაჩქარებლის შიდა ნაკადზე ტესტირებაში მონაწილეობდა 

პროექტის ყველა ძირიტადი მონაწილე.  JEDI  კოლაბორაციის მიერ აღიარებულია რომ პოლარიმეტრი 

შეყვანილია ექსპლოატაციაში (commissioning). ამან საშუალება მოგვცა CBAC კომიტეტის სხდომაზე 

წარგვედგინა მომავალი წლის სამუშაო გეგმა პოლარიმეტრის მიმართულებით და მიგვეღო სრული 

მხარდაჭერა. ეს გულისხმობს, რომ მომავალ წელს პოლარიმეტრის ამოცანისათვის გამოყოფილი იქნება 

დრო ამაჩქარებელზე სამუშაოდ. 

შესრულებულ სამუშაოებში ცალკე უნდა გამოიყოს, პროგრამული პროდუქტების შექმნა, რომელშიაც 

ძიროთადი წვლილი შეტანილია ახალგაზრდა ქართველი ფიზიკოსების მიერ. ამ პროგრამებმა საშუალება 

მოგვცა ტესტური გაზომვები ჩაგვეტარებინა სრული ციკლით. კოდები შეიცავენ როგორც მართვის და 

კონტროლის პროგრამებს, ასევე ანალიზის და შედეგების სადემონსტრაციო საშუალებებს. 

 

4) ნეიტრინული კვლევები KM3NeT ტელესკოპის საშუალებით (FR-18-1268) ამ პროექტის ფარგლებში 2019 

წელს მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები - შეძენილია და 

ინსტალირებულია კომპუტერული სერვერი (PowerEdge T140, Intel Xeon E-2186G, 3.8 GHz). ამ სერვერზე 

ინსტალირებულია KM3NeT თანამშრომლობის პროგრამული უზრუნველყოფა და ნაწილაკების ფიზიკაში 
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ფართოდ გავრცელებულ და გამოყენებულ პროგრამები (ROOT და Geant4). ამჟამად მომზადების პროცესშია 

სტატია „KM3NeT კომპუტინგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“, სადაც აღწერილი იქნება 

სერვერზე ინსტალირებული პროგრამები.  ამ სერვერზე ასევე KM3NeT-ის კომპუტერული ცენტრიდან 

(ლიონი, საფრანგეთი) დაგმოწერილია 2019 წელს დეტექტორზე ჩაწერილი შემთხვევები. ამჟამად ასეთი 

შემთხვევების მოცულობა სერვერზე დაახლებით 1 TB-ს შეადგენს. ექსპერიმენტული შემთხვევების 

ანალიზში მონაწილეობენ როგორც მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები, ასევე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის მაგისტრანტები.  

ინსტიტუტის ჯგუფი ასევე მონაწილეობს KM3NeT ექსპერიმენტის, კერძოდ კი ORCA დეტექტორის მაღალი 

ენერგიების გამოძახილის შესწავლაში მოდელირების (სიმულაციების) საშუალებით.  ამ პროექტის 

ფარგლებში შესრულებული კვლევის შედეგები მოხსენებული იყო KM3NeT თანამშრომლობის შეხვედრებზე   

თბილისში, ნანტში (საფრანგეთი) და ვარშავაში (პოლონეთი) და მაღალი ენერგიების ფიზიკის ევროპულ 

სკოლაზე (სანკ-პეტერბურგი, რუსეთი).   

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

    

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

გრანტი #217854  2017 – 2019 

 

დ.მჭედლიშვილი   (სამეცნიერო ხელმძღვანელი, გ.მაჭარაშვილი (მონაცემთა ანალიზი, სიმულაცია), 

ნ.ლომიძე (მონაცემთა ანალიზი), მ.ტაბიძე (პროგრამის მენეჯერი),    დ.შერგელაშვილი (გაზომვებში 

მონაწილეობა და ანალიზი), ო.ჯავახიშვილი  (გაზომვებში მონაწილეობა და ანალიზი) 

 

იულიხის კვლევით ცენტრში მხარდაჭერილი იქნა დამუხტული ნაწილაკების (პროტონი, დეიტრონი) ედმ-

ის ძიების ახალი იდეა უახლესი ზუსტი დამაგროვებელი რგოლების (ამაჩქარებელი) გამოყენებით (srEDM). 

პროექტის მიზანი იყო გადაგვედგა გადამწყვეტი ნაბიჯი ისეთი დანადგარის შესაქმნელად, რომელიც 

საშუალებას მოგვცემდა შეგვემუშავებინა ამისათვის აუცილებელი ტექნოლოგიები. ამ ამოცანის 

გადასაწყვეტად არჩეული იქნა იულიხის კვლევითი ცენტრის დამაგროვებელი რგოლი (COSY),  

რომელზედაც  შესწავლილ იქნა დეიტრონის დიპოლური მომენტის გაზომვის შესაძლებლობა. პირველ 

რიგში შესწავალილ იქნა დამაგროვებელი რგოლის სექსტუპოლური მაგნიტების და ნაკადის გაციების 

სიტემის პარამეტრების მოქმედება ნაკადის პოლარიზაციაზე და მათი ოპტიმიზაციის გზით მიღწეული იქნა 

სირტყეში პოლარიზაციის შენარჩუნების საუკეთესო დრო - 1000 წმ . ამის შემდეგ COSY-ზე ამუშავებული და 

გამოცდილი იქნა ახალი ხელსაწყო – ე.წ. რადიოსიხშირული ვინის ფილტრი (Wien filter), რომელშიც 

დამუხტულ ნაწილაკებზე მოქმედი ურთიერთმართობული ელექტრული და მაგნიტური დიპოლური 

ველების ეფექტი ბათილდება და ჯამური ლორენცის ძალა ნულის ტოლია. მაგნიტური ველის საშუალებით 

ვინის ფილტრი ზეგავლენას ახდენს სპინების პრეცესიაზე და გვაძლევს ედმ-ით გამოწვეული ნაწილაკების 

სპინების სწრაფი ოსცილაციების „დაგროვების“ ეფექტს. შედეგად, უკვე შესაძლებელი ხდება 
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თავდაპირველად ჰოორიზონტალურად პოლარიზებული ნაკადის პოლარიზაციის ვერტიკალური 

მდგენელის დროში ნელი ცვლილების (დაგროვების) ეფექტის დამზერა. იმისათვის, რომ ფილტრაციის 

მექანიზმმა იმუშავოს, ვინის ფილტრის სიხშირე უნდა სინქრონიზებული იყოს სპინის მოძრაობასთან. ეს 

განხორციელებული იქნება სპეციალური უკუკავშირის მექანიზმით, რომლის დროსაც ხდება სპინის 

პრეცესიის სიხშირის გაზომვა და შესაბამისი შესწორებების შეტანა ნაკადის ამაჩქარებელ და მაფორმირებელ 

მაღალი ძაბვის გენერატორის სიხშირეში . გარდა იმისა, რომ პოლარიზაციის აღძვრა პერპენდიკულარული 

ელექტრული ველით მოითხოვს დიდ ძალისხმევას მოსალოდნელი ეფექტის სიმცირის გამო, რომელიც 

წარმატებით იქნა გადაჭრილი. საჭირო იყო სპეციფიკური პოლარიმეტრის შექმნა, რომელიც 

უზრუნველყოფდა აღძრული მიზერული ვერტიკალური პოლარიზაციის შეფასებას. ამ მიზნით შეიქმნა 54 

მოდულის შემცველი LYSO კრისტალებისგან შემდგარი ოთხმხრიანი (ზემოთა, მარჯვენა, მარცხენა, ქვედა) 

კალორიმეტრი, რომლის წინა მხარეს მოგვიანებით განთავსდა სცინტილაციური დეტექტორები. ასეთი 

კონფიგურაცია საშუალებას იძლევა სუფთად გამოიყოს დეიტრონის ნახშირდაბზე დრეკადი გაბნევის არხი 

და შეფასდეს გაბნევის მარცხენა-მარჯვენა და ზედა-ქვედა ასიმეტრიები, რომლებიც პირდაპირააა 

დაკავშირებული ნაკადის პოლარიზაციის საწყის და ასევე, ედმ-ით აღძრულ მისი ვერტიკალური 

მდგენელის მნიშვნელობებთან. პოლარიმეტრის დიზაინი, მისი ცალკეული პარამეტრების მოდელირების 

საშუალებით ოპტიმიზაცია, აგება და პროგრამული უზრუნველყოფა მთლიანად პროექტის მონაწილეების 

მიერ იქნა განხორციელებული. COSY ამაჩქარებლის გამოყვანილი ნაკადით ჩატარებული რამოდენიმე 

გამოსაცდელი ექსპერიმენტის შემდეგ, 2019 წლის ოქტომებრში პოლარიმეტრი ჩაიდგა ამაჩქარებლის შიდა 

ნაკადში და წარმატებით გამოიცადა. ექპერიმენტებში პროექტის ყველა მონაწილე იღებდა მონაწილეობას. 

ამდენად, კვლევის პროცეშში გადაიჭრა სამი ძირითადი ამოცანა: ამაჩქარებლის პარამეტრების შესწავლისა 

და ოპტიმიზაციის საფუძველზე სიბრტყეში პოლარიზაციის შენარჩუნების დროის მაქსიმალურად გაზრდა 

1000 წმ-მდე, რაც საკმარისია გაზომვების ჩასატარებლად, ვინის ფილტრის შექმნა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ედმ-ით გამოწვეული პოლარიზაციის ოსცილაციის დაგროვების ეფექტს, და სპეციალური 

პოლარიმეტრის დეტექტორის შექმნა დაგროვებული პოლარიზაციის ძალიან მცირე ვერტიკალური 

მდგენელის გასაზომად. 2020 წლიდან უკვე დაგეგმილია ედმ კვლევები სწორედ ახალი პოლარიმეტრის 

საშუალებით 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2. 

№ 
დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 
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სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

 

თეიმურაზ 

ნადარეიშვილი  

ამოცანათა კრებული 

არარელატივისტურ 

დაჯახებათა კვანტურ 

თეორიაში და 

რელატივისტურ 

კვანტურ მექანიკაში 

978-9941-13-861-4  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა  

244  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ამოცანათა კრებული განკუთვნილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის 

მიმართულების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის და მოიცავს არარელატივისტური 

კვანტური მექანიკის დაჯახებათა თეორიის და რელატივისტური კვანტური მექანიკის (კვანტური მექანიკა 

II) თითქმის ყველა ძირითად საკითხს. კრებულში შესულია  სხვადასხვა სირთულის 511 ამოცანა, 

რომელთაგან  რთულ, ვარსკლავით აღნიშნულ ამოცანებს აქვთ მითითებები, ზოგიერთი ამოცანა კი 

ამოხსნილია მთლიანად. თითოუელ თავს წამძღვარებული აქვს მოკლე შესავალი - თეორიული ნაწილი, 

სადაც თავმოყრილია ამოცანების ამოხსნისათვის აუცილებელი ფორმულები. კრებულს ერთვის 

მათემატიკური დამატებაც.  

  წიგნი ქართულ ენაზე ამ ტიპის ამოცანათა კრებულის შექმნის პირველი მცდელობაა. ამიტომ შესაძლოა 

იგი დაზღვეული არ იყოს ზოგიერთი ხარვეზისაგან. ავტორი მადლობელი იქნება ყველა ამგვარი ხარვეზის 

მითითებისათვის, რომელთაც იგი გაითვალისწინებს მომავალში უფრო სრულყოფილი და შევსებული 

კრებულის გამოცემისას 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

5.2. სახელმძღვანელოები 

5.3. კრებულები 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ანზორ 

ხელაშვილი, 

თეიმურაზ 

ნადარეიშვილი 

 

 

 

 

 

ანზორ 

ხელაშვილი, 

თეიმურაზ 

ნადარეიშვილი 

 

გ.ჯაფარიძე, 

ა.ხელაშვლი, 

კ.ტურაშვილი 

  

„‟Hypervirial and Ehrenfest 

theorems in spherical 

coordinates: systematic 

approach‟‟ 

ISSN 1063-7796 

DOI: 

10.1134/S1063779620010049 

 

 

‟‟Application of Modified 

Hypervirial and Ehrenfest 

Theorems and Some of Its 

Consequences 

 

Critical comments on 

quantization of the angular 

momentum: I. Analysis 

based on the physical 

requirement on 

eigenfunctions and on the 

commutation relations. 

  

Physics of Particles 

and Nuclei .  

Vol. 51, No1. 

pp.107-121 

 

 

 

 

 

Arxiv: 1912.04842 

 

 

 

arXiv:1912.08042  

მოსკოვი, 

შპრინგრელი  

16 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

15 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ნაჩვენებია, რომ კვანტურ მექანიკაში კარგად ცნობილი თეორემა, იმის შესახებ, რომ 

ოპერატორის დროით წარმოებულის საშუალო უდრის საშუალოს წარმოებულს დროით 

საჭიროებს მოდიფიცირებას სფერული კოორდინატებისა და სინგულარული ოპერატორების 

შემთხვევაში. მიღებულია მოდიფიცირებული ჰიპერვირილური და ერენფესტის თეორემები.  

2. ნაჩვენებია, რომ მოდიფიცირებული ჰიპერვირილური და ერენფესტის თეორემები საშუალებას 

იძლევიან მივიღოთ ახალი საინტერესო თანაფარდობები სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდეების 

საშუალოებს შორის. სინგულარული პოტენციალებისათვის მოდიფიცირებლია დაშლის 

სიგანეების გამოსათვლელი ვაისკოფის ფორმულა. მოდიფიცირებული ჰიპერვირილური და 

ერენფესტის თეორემების გამოყენებით გამოთვლილია სპეციალური ფუნქციებიდან (ეირის, 

გადაგვარებული ჰიპერგეომეტრიული ფუნქცია, ბესელის ფუნქციები) ახალი ინტეგრალები 

3. კუთხური მომენტის ოპერატორის  საკუთარი მნიშვნელობები არის შესწავლილი. ნაჩვენებია, 

რომ არც ნორმირების პირობიდან და არც კომუტაციის თანაფარდობებიდან შეიძლება 
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ვამტკიცოთ, რომ საკუთარი მნიშვნელობების სპექტრი არის მთელრიცხვოვანი პლანკის 

მუდმივას ერთეულებში. ვამტკიცებთ, რომ ნორმირებული საკუთარი ფუნქციები არამთელი 

საკუთარი მნიშვნელობებით აგრეთვე დასაშვებია თეორიული თვალსაზრისით.  

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

4 

 

 

ATLAS Collaboration (Georges 

Aad,..,T.Djobava,.., 

A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,. 

,M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.) 

ATLAS b-jet 

identification 

performance and 

efficiency 

measurement with 

tt¯ events in pp 

collisions at √ s 

=13 TeV. 

DOI  

:10.1140/epjc/s10052-

019-7450-8 

Eur.Phys.J. 

C79 (2019) 

no.11, 970 

Springer 36 pp 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წარმოდგენილია დიდი ადრონული ამაჩქარებლის მე-2 გაშვების განმავლობაში ATLAS თანამშრომლობის 

(ექსპერიმენტის) მიერ b-ადრონების შემცველი ჭავლების იდენტიფიკაციისთვის გამოყენებული 

ალგორითმები.  ალგორითმების ეფექტურობობის შეფასება ხდება მოდელირების დროს, ხოლო  

ეფექტურობა, რომლითაც ეს ალგორითმები ახდენენ b -ადრონების შემცველი ჭავლების 

იდენტიფიკაციას, იზომება ურთიერთქმედებების შედეგად მიღებული ექსპერიმენტული მონაცემების 

გამოყენებით. გაზომვისას გამოიყენება მართლმსგავსების მეთოდი მონაცემთა ნაკრებისთვის, რომლებიც 

შეიცავენ  tt¯ შემთხვევებს დიდი რაოდენობით. t→Wb დაშლების ტოპოლოგია არის გამოყენებული 

მონაცემთა ნაკრებში ერთდროულად როგორც ჭავლების არომატის მიხედვით შემადგენლობის 

გასაზომად, ასევე ეფექტურობის გასაზომად განივი იმპულსების 20-დან 600 გევის ჩათვლით შუალედში. 

ეფექტურობის გაზომვის შედეგები შედარებულია  სიმულაციის (მოდელირების) შედეგად მიღებულ 

წინააწარმეტყველებასთან. ამ გაზომვის დროს გამოყენებულია მონაცემები, რომლებიც შეესაბამება 80.5 

ფბ-1  ინტეგრალურ ნათებას,  დაგროვილი  პროტონ-პროტონულ დაჯახებებში 2015-2017 წლების 

განმავლობაში მასათა ცენტრის სისტემაში √ s = 13 ტევი ენერგიის დროს. ეფექტურობის და ჭავლების 

არომატის მიხედვით შემადგენლობის ერთდროულად განსაზღვრის გამო, ეს გაზომვა იძლევა 

გაცილებით მეტ სიზუსტეს წინა შედეგებთან შედარებით, განუზღვრელობით 1-დან 8% -მდე ჭავლის 

განივ იმპულსზე დამოკიდებულებით. 

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 
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Aad,..,T.Djobava,.., 

A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,. 

Search for flavour-changing 

neutral currents in processes 

with one top quark and a 

Phys.Lett. 

B800 (2020) 

135082 

Elsevier 34 pp 

https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%27ATLAS%27&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://inspirehep.net/record/1743576
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7450-8
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7450-8
https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%27ATLAS%27&ln=en
https://inspirehep.net/record/1750600
https://inspirehep.net/record/1750600
https://inspirehep.net/record/1750600


29 
 

 ,M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.) photon using 81 fb−1 of pp 

collisions at √ s =13 TeV with 

the ATLAS experiment 

DOI  : 

10.1016/j.physletb.2019.135082 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წარმოდგენილია ტოპ კვარკის და ფოტონის u ( ზედა) კვარკთან  ან ჩარმიან с  კვარკთან ბმის შედეგად  

არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით  მიმდინარე შემთხვევების ძიება  დიდი ადრონული 

ამაჩქარებლის ATLAS დეტექტორის საშუალებით დაგროვებულ პროტონ-პროტონულ ურთიერთქმედებებში  

მასათა ცენტრის სისტემაში √ s = 13 ტევი ენერგიის დროს, რომელიც შეესაბამება 81 ფბ-1  ინტეგრალურ ნათებას. 

შეჩეულ იქნა შემთხვევები, რომლებიც შეიცავდნენ ფოტონს, ელექტრონს ან მიუონს, b -ტაგირებულ ( 

მონიშნულ) ჭავლს და ნაკლულ განივ იმპულსს.   კინემატიკურ ცვლადებზე დაფუძნებული ნეირონული 

ქსელის საშუალებით ხდება სიგნალის და ფონური პროცესების ერთმანეთისგან გარჩევა. მონაცემები 

შეესაბამება მხოლოდ ფონური პროცესების არსებობის ჰიპოთეზას და  ველის ეფექტურ თეორიაში  

დადებულია tqγ  ბმის სიძლიერისთვის ზღვრული მნიშვნელობები. ეს მნიშვნელობები ასევე შეიძლება 

ინტერპრეტირებულ იქნას როგორც 95% დამაჯერებლობის დონეზე ზედა საზღვრები არომატის შემცვლელი 

ნეიტრალური დენებით მიმდინარე tγ დაბადების კვეთაზე - 36 ფბ ( 78 ფბ), განხორციელებული  მარცხენა 

(მარჯვენა) tuγ ბმით   და  t→γu  დაშლის   ფარდობით ალბათობაზე  2.8×10−5 (6.1×10−5). დამატებით ეს ზღვრული 

მნიშვნელობები ასვევე ინტერპრეტირებულია როგორც როგორც 95% დამაჯერებლობის დონეზე ზედა 

საზღვრები არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით მიმდინარე tγ დაბადების კვეთაზე - 40 ფბ ( 33 ფბ), 

განხორციელებული  მარცხენა (მარჯვენა) tcγ ბმით   და  t→γc  დაშლის   ფარდობით ალბათობაზე  22×10−5 

(28×10−5). 
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ATLAS Collaboration (Georges 

Aad,..,T.Djobava,.., 

A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,. 

,M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.) 

Measurement of the 

top-quark mass in 

tt¯+1-jet events collected 

with the ATLAS detector 

in pp collisions at √ s =8 

TeV. 

DOI: 

10.1007/JHEP11(2019)150  

JHEP 1911 

(2019) 150 

Springer 40 pp 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წარმოდგენილია ტოპ კვარკის მასის განსაზღვრა  დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე ATLAS ექსპერიმენტის 

მიერ  პროტონ-პროტონულ ურთიერთქმედებებში 8 ტევი ენერგიის დროს დაგროვილი მონაცემების 

საშუალებით, რომლებიც შეესაბამება 20.2 ფბ-1  ინტეგრალურ ნათებას.  ტოპ კვარკების  წყვილების  

ენერგიულ ჭავლთან ერთად ასოციატიური დაბადების ნორმირებული დუფერენციალური კვეთა 

გაზომილია ლეპტონ+ ჭავლების შესაბამის საბოლოო მდგომარეობისთვის და დაიყვანება პარტონების და 

ნაწილაკების დონეზე.  პარტონების დონეზე დაყვანილი განაწილება შესაძლებელია აღწერილ იქნას  

ქვანტური ქრომოდინამიკის წამყვანის რიგის შემდეგი რიგის წინასწარმეტყველებების გამოყენებით  ან 

ტოპ კვარკის პოლუსის მასის ან გაშვებული მასის ტერმინებით როგორც  ეს განსაზღვრილია 
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(მოდიფიცირებული) მინიმალური გამოკლების სქემაში. ექსპერიმენტული განაწილების შედარება 

თეორიულ წინასწარმეტყველებასთან საშუალებას იძლევა მიღებულ ( ამოღებულ) იქნას  ტოპ კვარკის 

მასის  მნიშვნელობა   ორი სქემის საშუალებით. ტოპ კვარკის მასის მნიშვნელობა მიღებული  პოლუსის 

მასის  სქემაში  არის:   Mt
pole 

=171.1±0.4(stat)±0.9(syst)+0.7−0.3(theo) გევი. ტოპ კვარკის მასის მნიშვნელობა 

მიღებული ტოპ კვარკის გაშვებული მასის სქემაში არის: mt(mt)=162.9±0.5(stat)±1.0(syst)+2.1−1.2(theo) გევი. 

ტოპ კვარკის მასის მნიშვნელობები, მიღებული ორი სქემის გამოყენებით, არის თანხვედრაში. 
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ATLAS Collaboration  

(Morad Aaboud 

(OujdaU.),..,T.Djobava,.. 

,A.Durglishvili,.., 

J.Khubua,..I.Minashvili,., 

M.Moside,..T.Zakareishvili,.. 
et al.) 

Measurement of jet-

substructure observables 

in top quark, W boson 

and light jet production 

in proton-proton 

collisions at √ s =13 TeV 

with the ATLAS detector. 

DOI: 

10.1007/JHEP08(2019)033 

JHEP 1908 

(2019) 033 

Springer 47 pp 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წარმოდგენილია ჭავლების ქვესტრუქტურის ცვლადების გაზომვის შედეგები მიღებული დიდ ადრონულ 

ამაჩქარებელზე ATLAS ექსპერიმენტის მიერ 2016 წლის განმავლობაში დაგროვილი √ s = 13 ტევი  

ენერგიისთვის პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებების მონაცემების გამოყენებით.  შესწავლილ იქნა 

დიდი რადიუსის მქონე ჭავლები შექმნილი ( წარმოქმნილი) ჩამოჭრის და ე.წ. „რბილი ვარდნის“ 

ალგორითმებით. შერჩეული შემთხვევები გამოიყენება  მსუბუქი კვარკების ან გლუონების და ტოპ 

კვარკების და W ბოზონების ადრონულად დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ჭავლების შესასწავლად. 

გაზომილი ცვლადები მგრძნიბიარე არიან ჭავლების ქვესტრუქტურის მიმართ და ამიტომ როგორც წესი 

მათი გამოყენება ხდება  აჩქარებული (ბუსტის მქონე) მასიური ნაწილაკებიდან წარმოქმნილი ჭავლების 

მონიშვნისთვის ( ტაგირებისთვის). ეს ცვლადებია ენერგიის კორელაციის ფუნქციები და “N- 

ქვეჭავლურობა“. ასევე განხილულია ქვე-ჭავლების რიცხვი. ჭავლების ქვესტრუქტურის ცვლადების 

განაწილებები, შესწორებული დეტექტორის ეფექტების გათვალისწინებით, შედარებულია   შემთხვევების 

სხვადასხვა   მონტე-კარლო  გენერატორების წინასწარმეტყველებებთან. ისინი შედარებულია აგრეთვე 

დიდი რადიუსის მქონე ჭავლებთან რომლებიც წარმოიქმნებიან მსუბუქი კვარკებისგან ან გლუონებისგან 

და ტოპ კვარკებისგან და W ბოზონებისგან რომლებიც ადრონულად იშლებიან. 
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ATLAS Collaboration  

(Morad Aaboud 

(OujdaU.),..,T.Djobava,.. 

,A.Durglishvili,.., 

J.Khubua,..I.Minashvili,., 

M.Moside,..T.Zakareishvili,.. 

et al.) 

Search for heavy 

particles decaying 

into a top-quark pair 

in the fully hadronic 

final state in pp 

collisions at √ s = 13 

TeV with the 

ATLAS detector 

Phys.Rev. D99 

(2019) no.9, 

092004 

American Physical 

Society (APS) 

38 pp 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ახალი ნაწილაკების ძიება, რომლებიც იშლებიან ტოპ კვარკის წყვილებად, განხორციელებულ 
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იქნა დიდი ადრონული ამაჩქარებლის  36.1 ფბ -1  ნათებისას, მასათა ცენტრის სისტემაში √s=13 

ტევი ენერგიის დროს  ATLAS  დეტექტორის მიერ დაგროვებული პროტონ-პროტონული 

ურთიერთქმედებების მონაცემების გამოყენებით. შემთხვევები, რომლებიც აკმაყოფილებენ 

საბოლოო მდგომარეობაში ტოპ -კვარკების წყვილური დაბადებისა და მათი  მთლიანად 

ადრონულად  დაშლის პირობებს შერჩეულ იქნა საბოლოო მდგომაროებაში დიდი განივი 

იმპულსის მქონე  ჭავლების, მათ შორის b- ადრონების შემცველი ჭავლების არსებობის 

მოთხოვნით. მასების ფართო დიაპაზონში ახალი ჰიპოთეზური ნაწილაკების ძიების 

მგრძნობელობის ოპტიმიზაციის მიზნით  გამოყენებულ იქნა ანალიზის ორი მეთოდი, 

შემუშავებული ტოპ -კვარკის წყვილების რეკონსტრუქციისთვის (აღდგენისთვის) სხვადასხვა 

კინემატიკური რეჟიმებისთვის. აღდგენილი ტოპ-კვარკების წყვილების კანდიდატების 

ინვარიანტული მასების განაწილებები შემოწმებულია (გამოკვლეულია) სხვადასხვა სპინის და 

დაშლის სიგანის მქონე ახალი ნაწილაკების რეზონანსული დაბადების (წარმოქმნის) 

თვალსაზრისით. სტანდარტული მოდელის წინასწარმეტყველებიდან რაიმე მნიშვნელოვანი 

გადახრა არ შეინიშნება და დადებულია  საზღვრები (ზღვრები) სიდიდეზე, რომელიც უდრის 

დაბადების კვეთა  გამრავლებული  დაშლის ფარდობითი ალბათობაზე,  ახალი ჰიპოთეტური Z ‟ 

ბოზონებისთვის, ბნელი მატერიის მედიატორებისთვის  (გადამტანებისთვის), კალუცა-კლეინის 

გრავიტონებისთვის და კალუცა-კლეინის გლუონებისთვის. დაბადების კვეთების თეორიულ 

მნიშვნელობებთან  შედარების შედეგად Z‟ ბოზონების წარმოქმნა ტექნი-ფერის მოდელში 

გამორიცხულია 3.2 -3.6 ტევი მასების შუალედში, გამარტივებულ მოდელში ბნელი მატერიის 

მედიატორების  (გადამტანების) წარმოქმნა გამორიცხული 0.8 -0.9 და 2.0-2.2 ტევი მასების 

შუალედებში, კალუცა-კლეინის გლუონის წარმოქმნა (დაბადება) გამორიცხულია 3.4 ტევ 

მასებამდე.  
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

9 

 

ATLAS Collaboration  

(Morad Aaboud 

(OujdaU.),..,T.Djobava,.. 

,A.Durglishvili,.., 

J.Khubua,..I.Minashvili,., 

M.Moside,..T.Zakareishvili,.. 
et al.) 

Measurement of the tt¯Z 

and tt¯W cross sections in 

proton-proton collisions at 

√ s =13 TeV with the 

ATLAS detector. 

DOI:10.1103/PhysRevD.99. 

072009 

Phys.Rev. D99 

(2019) no.7, 

072009 

American 

Physical 

Society (APS) 

38 pp 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წარმოდგენილია ტოპ-კვარკის წყვილების (tt¯)  ვექტორულ მეზონებთან  (W,Z) ასოციატიურად 

დაბადების კვეთის გაზომვა დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე   36.1 ფბ -1   ინტეგრალური 

ნათებისას, მასათა ცენტრის სისტემაში √s=13 ტევი ენერგიის დროს  ATLAS  დეტექტორის მიერ 

დაგროვებული პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებების მონაცემების გამოყენებით. 

შემთხვევები შერჩეულია  ორი ერთიდაიგივე ან საწინააღმდეგო  ნიშნის  მუხტის მქონე 

ლეპტონების ( ელექტრონების, მიუონების),  სამი ლეპტონის ან 4 ლეპტონის არხებში და შემდეგ 

ყოველი არხი დაყოფილია მრავალ არეებად გაზომვის მგრძნობელობის მაქსიმალურად 

გაზრდის მიზნით. tt¯Z  და  tt¯W პროცესების კვეთები ყველა არეში ერთდროულად იქნა 

გაზომილი  კომბინირებული   ფიტირების  (აპროქსიმაციის) გამოყენებით. ფიტირების შედეგად 

მიღებული კვეთების საუკეთესო მნიშვნელობებია: σtt¯Z=0.95±0.08stat±0.10syst  pb და 

https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%27ATLAS%27&ln=en
https://inspirehep.net/author/profile/Aaboud%2C%20Morad?recid=1676554&ln=en
https://inspirehep.net/search?cc=Institutions&p=institution:%22Oujda%20U.%22&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/record/1713423
https://inspirehep.net/record/1713423
https://inspirehep.net/record/1713423
https://inspirehep.net/record/1713423
https://inspirehep.net/record/1713423
https://inspirehep.net/record/1713423
https://inspirehep.net/record/1713423
https://inspirehep.net/record/1713423
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.072009
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.072009
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σtt¯W=0.87±0.13stat±0.14syst  pb,  რომლებიც სტანდარტული მოდელის წინასწარმეტყველებებთან 

თანხვედაშია. tt¯Z პროცესის კვეთის გაზომვის შედეგი გამოიყენება ველის ეფექტურის 

თეორიის იმ ოპერატორებზე შეზღუდვების დასადებად, რომლებიც ცვლიან ( მოდიფიცირებას 

უკეთებენ) tt¯Z წვეროს. 
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10 

 

P. Lenisa1 , F. Rathmann, L. 

Barion, S. Barsov, S. Bertelli, 

V. Carassiti, G. Ciullo, M. 

Contalbrigo, A. Cotta 

Ramusino, S. Dymov, R. 

Engels, D. Eversheim, R. 

Gebel, K. Grigoryev, J. 

Haidenbauer, V. Hejny, H. 

Jagdfeld, A. Kacharava, I. 

Keshelashvili, A. Kononov, 

T. Krings, A. Kulikov, A. 

Lehrach, B. Lorentz, N. 

Lomidze, G. Macharashvili, 

R. Malaguti, S. Martin, S. 

Merzliakov, S. 

Mikirtychiants, A. Nass, N.N. 

Nikolaev, A. Pesce, D. 

Prasuhn, L. Semke, S. 

Squerzanti, H. Soltner, M. 

Statera, E. Steffens, H. 

Ströher, M. Tabidze, G. 

Tagliente, P. Thörngren-

Engblom, S. Trusov, Yu. 

Uzikov, Yu. Valdau, C. 

Weidemann, P. Wüstner and 

P. Zupranski 

Low-energy spin-physics 

experiments with polarized 

beams and targets at the 

COSY storage ring 

10.1140/epjti/s40485-019-

0051-y 

EPJ 

Tech.Instrum. 

6(2019)no.1,2 

  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

COSY ამაჩქარებელზე განვითარდა დაბალენერგეტიკული სპინის ფიზიკა. დაგეგმილი 

ექსპერიმენტების მხარდასაჭერად განვითარდა ექსპერიმენტული მოწყობილობები 

პოლარიზებული ნაკადით და სამიზნეებით. სტატიაში ასახულია დანადგარის თანამედროვე 

მდგომარეობა. 
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11 

 

A. V. Akindinov,…, G. 

Papalashvili,…, R. 

Shanidze,… 

 

Letter of Interest for a 

Neutrino Beam from 

Protvino to 

KM3NeT/ORCA 

 10.1140/epjc/s10052-019-

Eur.Phys.J. C79 

(2019) no.9, 758 
  

https://doi.org/10.1140/epjti/s40485-019-0051-y
https://doi.org/10.1140/epjti/s40485-019-0051-y
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7259-5
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7259-5 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროტვინოს ამაჩქარებელს, რომელიც რუსეთში, მოსკოვის ოლქში მდებარეობს შეუძლია მნიშვნელოვანი 

როლი ითამაშოს ნეიტრინულ ფიზიკის ექსპერიმენტულ კვლევებში. განსაკუთრებით საინტერესოა 

ამაჩქარებელზე მიღებული ნეიტრინული ნაკადის გაგზავნა KM3NeT/ORCA დეტექტორისკენ, რომელიც 

ამჟამად შენდება ხმელთაშუა ზღვაში, ქალაქ ტულონიდან (საფრანგეთი) 40 კმ-ის დაშორებით. ეს 

ექსპერიმენტული წინადადება ცნობილია, როგორც P2O პროექტი.  ნეიტრინული ნაკადი ამ პროექტში 

რეგისტრირებული იქნება პროტვინოს ამაჩქარებლიდან 2595 კმ-ის დაშორებით. დედამიწაში 

ნეიტრინოების მოძრაობის შედეგად ნივთიერების ეფექტების გამოყენება შესაძლებლობას მოგვცემს 

რამდენიმე წელიწადში  ნეიტრინოების მასების იერარქია განვსაზღვროთ მაღალი საიმედობით.  

ამისათვის საკმარისია პროტვინოს ამაჩქარებლის პროტონული ნაკადის სიმძლავრე დაახლოებით 90 kW-ს 

შეადგენდეს. ექსპერიმენტის გახანგრძლივებით  (დაახლეობით 1500 kW-წელიწადი) შესაძლეველი იქნება 

ლეპტონური CP-დარღვევის დირაკის ფაზის განსაზღვრა 2 მგრძნობიარობით. ექსპერიმენტის მეორე 

ეტაპზე, ამაჩქარებლის ინტენსიურობის გაზრდა და ORCA დეტექტორის განახლება საშუალებას მოგვცემს 

10 წელიწადში განვსაზღვროთ CP დარღვევა 6 დონეზე და მივაღწიოთ CP ფაზის განსაზღვრაში 100 

−170  გარჩევისუნარიანობას. ამ ექსპერიმენტს დასჭირდება 450 kW სიმძლავრის პროტონული ნაკადი. 

ნეიტრინული ნაკადის შემადგენლობის და ენერგიის სპექტრის დადგენის მიზნით პროექტში 

გათვალისწინებული ე.წ. „ახლო დეტექტორის“ შექმნა, რომელიც განლაგებული იქნება პროტონული 

ნაკადის სამიზნიდან რამოდენიმე ასეულ მეტრში. ამ დეტექტორის საშუალებით შესაძლებელი იქნება  

ნეიტრინო-ბირთვული ურთიერთქმედების კვეთების განსაზღვრა და სტერილური ნეიტრინოების ძიება.   

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

თეიმურაზ ნადარეიშვილი  თვითშეუღლებული 

გაფართოების პროცედურა 

კვანტურ მექანიკაში ორი და სამი 

განზომილების შემთხვევებში 

11-15 თებერვალი.2019 წელი 

თბილისი 

იხილეთ: 

http://conference.ens-

2019.tsu.ge/lecture/view/1234  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

სამგანზომილებიანი შრედინგერის განტოლებისათვის ნაჩვენებია,რომ დამატებითი ამოხსნები 

წარმოიქმნება სათავეში მანძილის კვადრატის უკუპროპციული ყოფაქცევის ტიპის 

პოტენციალებისათვისათვის. ეს ამოხსნები კვანტური მექანიკის აპარატის ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებენ 

და ამის გამო აუცილებელი ხდება თვითშეუღლებული გაფართოების პროცედურის (თგპ) ჩატარება.ასევე 

ნაჩვენებია, რომ რელატივისტურ ერთ და ორნაწილაკოვან კლეინ-გორდონის განტოლებებში სათავეში 

კულონური ყოფაქცევის პოტენციალებისათვის ასევე საჭიროა თგპ გაფართოების ჩატარება,ხოლო 

ერთნაწილკოვან დირაკის განტოლებაში არ ჩნდება დამატებითი ამოხსნები. მოხსენებაში შეჯამებულია თგპ 

პრობლემა ორი და სამი განზომილებების შემთხვევაში არარელატივისტურ და რელატივისტური 

განტოლებებისათვის და ნაჩვენებია თუ როგორ ცვლის თგპ ფიზიკურ სურათს ამ ამოცანებში. 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7259-5
http://conference.ens-2019.tsu.ge/lecture/view/1234
http://conference.ens-2019.tsu.ge/lecture/view/1234
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მომხსენებლები დრო და ადგილი 

 

1 

 

T. Zakareishvili, on behalf of 

ATLAS Tile Calorimeter System 

 

Studies of the response of the 

ATLAS Tile Calorimeter to beams of 

particles at the CERN test beams 

facility 

 

ნაკადის ტელესკოპების და 

სატესტო დასხივებების მე -7 

საერთაშორისო ვორკშოპი, 

ცერნი, ჟენევა ( შვეიცარია), 14-18 

იანვარი, 2019 წ.  

https://indico.cern.ch/event/731649/ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

დიდი ადრონული ამაჩქარებლის  მოდერნიზაციის (განახლების) მე-2 ფაზის შემდეგ განხორციელდება 

ნათების გაზრდა 10 -ჯერ.    მოსალოდნელი რადიაციის  უფრო მაღალი დონის, არსებული ელექტრონიკის 

დაძველების გამო და იმისათვის რომ უზრუნველყოფილ იქნას  შესაძლებლობა  უფრო  მეტი 

ხანგრძლივობის შეფერხებებთან - 35 მიკრო წამამდე - გამკლავების, რომელიც  აუცილებელია ტრიგერული 

სისტემისთვის მონაცემთა დაგროვების ( გადაფარვის) ასეთი დიდი დონის არსებობის პირობებში, 

აუცილებელია ტაილ კალორიმეტრის ახალი წამკითხველი სისტემა. ტაილ კალორიმეტრის განახლებული ( 

მოდერნიზებული)  წინა- მდებარე ელექტრონიკის პროტოტიპი დასხივებულ იქნა ცერნის სუპერ 

პროტონული სინქროტრონიდან გამოყვანილი ნაკადებით. მონაცემები დაგროვილი იქნა 2016-2018 წლების 

განმავლობაში სხვადასხვა დამცემი ენერგიის და კუთხის მქონე მიუონების, ელექტრონების და ადრონების 

ნაკადების საშუალებით. მიონების მონაცემები საშუალებას იძლევა შესწავლილ იქნას  ტაილ 

კალორიმეტრის გამოძახილის დამოკიდებულება კალორიმეტრის უჯრედში დაცემის წერტილზე და 

კუთხეზე. ელექტრონების მონაცემები გამოიყენება ელექტრომაგნიტური ენერგიის გაზომვის წრფივობის 

განსზღვრისთვის. ადრონების მონაცემები საშუალებას  იძლევა ჭავლების ენერგიის რეკინსტრუქციის ( 

აღდგენის) გაუმჯობესების  მიზნით, კალორიმეტრის პიონების და K მეზონებისადმი  გამოძახილის 

მოდელირების დაზუსტებისა. მოხსენებაში წარმოდგენილია  ( განიხილება) მიმდინარე  ამჟამად მიმდინარე 

ანალიზის შედეგები.   

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დროდაადგილი 

 

2 

 

T. Zakareishvili, on behalf of 

ATLAS Tile Collaboration 

 

Associated quarkonium production 

at ATLAS 

 

მე-18 საერთაშორისო 

კონფერენცია ჰადრონების 

სპექტროსკოპიისა და 

სტრუქტურის შესახებ, გუილინი, 

ჩინეთი, 16-21 აგვისტო, 2019 წ. 

https://indico.ihep.ac.cn/event/9119/ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

კვარკონიუმის ასოციატიური დაბადება ვექტორულ ბოზონებთან ერთად წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად 

ფაქტორს კვარკონიუმის წარმოქმნის მექანიზმების, ცალკეული და ორი პარტონის გაბნევის კომპონენტების 

გარჩევის ჩათვლით, გასაგებად. მოხსენებაში წარმოდგენილია ATLAS კოლაბორაციის  უახლესი შედეგები 

კვარკონიუმის წარმოქმნის, ასოციატიურად წარმოქმნის ჩათვლით, გაზომვების შესახებ. 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმი სჩატარების 

დრო და ადგილი 

 

3 

 

Archil Durglishvili, 

on behalf of Berlin,LIP, Tbilisi and 

Tor Vergata teams 

 

FCNC tZq - Status report 

Search for tZq FCNC couplings at 13 

TeV with 139 fb-1  

 

ტოპ კვარკის არაწყვილურად 

დაბადების პროცესების 

შემსწავლელი ჯგუფის სამუშაო  

თათბირი (შეხვედრა) და FCNC 

tZq პროცესის 

https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=Ge5QP3lRR_7HnAjybliuRDnNTc-W-EGhKV-93bAQ1GeR8PjmgofXCA..&URL=https%3a%2f%2findico.cern.ch%2fevent%2f731649%2f
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=hofRTbTwBjFU0V8r9Uq3_ny89M4X-7fpShDSyB7pCGqxPvnmgofXCA..&URL=https%3a%2f%2findico.ihep.ac.cn%2fevent%2f9119%2f
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(წარმოქმნა+დაშლა, დიდი 

ადრონული კოლაიდერის მე-2 

გაშვების სრული 

ექსპერიმენტული მონაცემები) 

შემსწავლელი  ჯგუფის  სამუშაო 

თათბირი ( შეხვედრა), ცერნი, 

ჟენევა, (შვეიცარია), 17 

დეკემბერი, 2019 წ. 

https://indico.cern.ch/event/871157/ 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 
წარმოდგენილია ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (აშნდ-FCNC) მიმდინარე 

იშვიათი დაშლის t → qZ(q=u,c კვარკებს) შესწავლის შედეგები  tZ  წარმოქმნის (დაბადების) და ტოპ 

ანტიტოპ კვარკის დაშლის მოდებში დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე   36.1 ფბ -1   ინტეგრალური ნათებისას, 

მასათა ცენტრის სისტემაში √s=13 ტევი ენერგიის დროს  ATLAS  დეტექტორის მიერ მე-2 გაშვების დროს 20-

15-2018 წლებში  დაგროვებული პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებების მონაცემების გამოყენებით. 

 განსაზღვრულ იქნა სიგნალის არეები, ფონური პროცესების შესაბამისი საკონტროლო არეების დადგენა 

შესწავლის პროცესშია. წარმოდგენილია ანალიზის სრული ჯაჭვის წინასწარი შედეგები. t → qZ   დაშლის 

ფარდობითი ალბათობისთვის ზედა ზღვრები  95% ნდობის (დამაჯერებლობის) დონეზე მიღებულ იქნა 

ნდობის ინტერვალების ( დონეების) მეთოდის გამოყენებით ასიმოვის მონაცემთა საშუალებით, რომლებიც 

განისაზღვრება როგორც სრული (მთლიანი)  მოსალოდნელი ფონი.  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                     

https://indico.cern.ch/event/871157/


სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელობის

სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

2019 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

2019 წლის განმავლობაში სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და
სამართლის ინსტიტუტში გაგრძელდა მუშაობა პროგრამული დაფინანსებით
განხორციელებად კვლევებზე. დაფინანსებული შვიდწლიანი პროგრამის ზოგადი
სახელწოდებაა „სამართლებრივი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარება და
თანამედროვე გამოწვევები ქართული სამართლის ევროპეიზაციის კონტექსტში“.

2019 წლის მანძილზე ინსტიტუტის ბაზაზე ფუნქციონირებდა 3 განყოფილება:
სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის, კერძო სამართლის, სამართლის
ისტორიისა და თეორიის. სამივე განყოფილების ბაზაზე ინსტიტუტში საქმიანობს 18
მეცნიერი თანამშრომელი. ვაკანტურია ორი ნახევარგანაკვეთიანი საშტატო ერთეული.

გასული წლის მანძილზე ინსტიტუტის ბაზაზე მომზადდა და დაიბეჭდა
მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიული გამოკვლევები, ასევე
სხვადასხვა სამეცნიერო კრებული და სტატიები. ინსტიტუტის თანამშრომლების
მოხსენებები წაკითხულ იქნა საზღვარგარეთის მნიშვნელოვან სამეცნიერო
კონგრესებზე და ფორუმებზე. ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელთა უშუალო
ჩართულობით მოეწყო მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონფერენციები, რომლებშიც
მონაწილეობდნენ უცხოელი მკვლევარებიც. ინსტიტუტში გაგრძელდა საჯარო
ლექციათა ციკლი - ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლები, პრაქტიკოს იურისტთა
და სტუდენტთა თანდასწრებით, წარმოადგენენ და განიხილავენ საკუთარი კვლევის
უახლეს შედეგებს.

2019 წელს ბევრი საორგანიზაციო და სამეცნიერო სიახლეა ინსტიტუტში.
დაფუძნდა ინსტიტუტის გამომცემლობა, სადაც უშუალოდ კაბადონდება და
დასაბეჭდად მზადდება ინსტიტუტის აკადემიური პროდუქციის მნიშვნელოვანი
ნაწილი. ამავე წელს შეიქმნა ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდი, რომელიც
პერიოდულად განახლდება და ხელმისაწვდომს გახდის ინსტიტუტის გამოცემათა
ელექტრონულ ვერსიებს. ინსტიტუტის განახლებული ვებ-გვერდის მისამართია:
www.isl.ge

ასევე, 2019 წლიდან, ინსტიტუტის ბაზაზე გამოიცემა ახალი სამეცნიერო
ჟურნალი - „შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, ISSN 2587-
5191. ჟურნალის მთავარი რედაქტორია ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი, ასოც.
პროფ. გიორგი რუსიაშვილი, რომლის პირადი დამსახურებაცაა ჟურნალის მზარდი
პოპულარობა ქართულ აკადემიურ სივრცეში. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიაში
შედიან როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მკვლევარები, როგორც მეცნიერი
იურისტები, ასევე პრაქტიკოსებიც. აღსანიშნავია, რომ მთავარი რედაქტორის
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დამსახურებით, ნაშრომში ქვეყნდება უცხოელ ავტორთა ორიგინალური ნაშრომები,
რომლებშიც უშუალოდ ქართული სამართლის გაუმართავი, დასახვეწი ასპექტები და
იურიდიული პრაქტიკის პრობლემური მხარეებია მიმოხილული. ჟურნალის
მომზადებაში ჩართულნი არიან თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები და
დოქტორანტები, რომლებიც ენერგიულად ამუშავებენ სასამართლო პრაქტიკის
პრობლემებს და ქმნიან ორიგინალურ ნაშრომებს. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ
2019 წელს მოესწრო ჟურნალის ოთხი ნომრის დაბეჭდვა. ჟურნალის ბეჭდვის ხარჯებს
ანაზღაურებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება. ჟურნალის
აწყობა და დაკაბადონება ხორციელდება თინათინ წერეთლის სახელობის
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობის მიერ.

ამავე წელს აღორძინდა ინსტიტუტის ყველაზე ძველი, ტრადიციული
პერიოდული გამოცემა, ჟურნალი — „თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა
და სამართლის ინსტიტუტის მაცნე“. 2019 წელს მომზადდა ჟურნალის განახლებული
ნომერი, რომელიც 2020 წელს დაიბეჭდება.

2019 წელს საფუძველი ჩაეყარა ინსტიტუტის ახალ პერიოდულ გამოცემას,
რომელიც წელიწდეულის სახით, წელიწადში ერთხელ გამოვა. პირველი ნომერი,
რომელიც უკვე მომზადდა 2019 წელს, დაიბეჭდება 2020 წელს. გამოცემის
სახელწოდებაა „საზოგადოება და სამართალი: სამართლის ინტერდისციპლინური
კვლევის წელიწდეული“. ჟურნალში თავმოყრილია კლასიკოს უცხოელ მკვლევართა
ნაშრომების თარგმანები, ასევე ქართველ ავტორთა სტატიები. ნაცვლად სამართლის
დოგმატიკის პრობლემების დამუშავებისა, წელიწდეულში გამოქვეყნებული
ნაშრომები მიეძღვნება სამართლისა და სხვა დარგებისთვის (ეკონომიკის,
სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, ლინგვისტიკის, ფილოსოფიის, პოლიტოლოგიის,
ლოგიკის, კიბერნეტიკის და სხვ.) საერთო პრობლემატიკის ანალიზს, რისი
განხორციელებაც გამორიცხულია ვიწრო მეთოდოლოგიურ საფუძველზე. ნაცვლად
ამისა, გამოცემის ძირითადი ყურადღება მიმართული იქნება სამართლის
პრობლემების ინტერდისციპლინური შემეცნებისკენ.

2019 წელს ინსტიტუტისა და თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ეგიდით
გამოიცა ჟურნალი „კერძო სამართლის მიმოხილვა“, რომელიც თავს უყრის კერძო
სამართლის ევროპეიზაციის პრობლემებისადმი მიძღვნილ ნაშრომებს.

ინსტიტუტის სამეცნიერო საქმიანობის ფარგლებში დიდი ყურადღება მიექცა
მთარგმნელობით საქმიანობასაც. გერმანულიდან ითარგმნა მნიშვნელოვანი
სახელმძღვანელო სამართლის თეორიის დარგში. შესრულდა სტატიების თარგმანები,
რომლებიც გამოყენებულია სხვადასხვა სასწავლო კურსში საკითხავ მასალად. 2019
წელს ინსტიტუტმა შეიძინა მნიშვნელოვანი უცხოური სამეცნიერო გამოცემები, რამაც
მნიშვნელოვნად გაამდიდრა ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა.

ქვემოთ მოცემულია შევსებული ცხრილები აუცილებელი ინფორმაციის
მითითებით. გამოტოვებულია ცხრილები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ ეხება ინსტიტუტს.
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შვიდწლიანი სამეცნიერო პროგრამა:

სამართლებრივი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარება და
თანამედროვე გამოწვევები ქართული სამართლის ევროპეიზაციის

კონტექსტში

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

სისხლის სამართლის,
კრიმინოლოგიისა და სისხლის

საპროცესო სამართლის
აქტუალური საკითხები

ევროპეიზაციის კონტექსტში

2015-2022

პროექტის ხელმძღვანელი -
ოთარ გამყრელიძე.
შემსრულებლები:
გიორგი ღლონტი, გიორგი
თოდრია, თემურ ცქიტიშვილი,
თამარ ებრალიძე, ედიშერ
ფუტკარაძე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე):

განყოფილების ბაზაზე გაგრძელდა მუშაობა სისხლის სამართლის ევროპეიზაციის პრობლემების შესახებ.
მონოგრაფიული გამოკვლევა მიეძღვნა სასჯელისა და მისი შეფარდების პრობლემას. თსუ-ის იურიდიული
ფაკულტეტის გრანტის ფარგლებში მომზადდა და დაიბეჭდა თანაავტორობით გამოცემული ნაშრომი,
მიძღვნილი სანქციებისადმი სისხლის სამართალში. მომზადდა ვრცელი კრიტიკული რეცენზიები ქართულ
ენაზე გამოცემული სისხლის სამართლის სახელმძღვანელოების შესახებ. გაგრძელდა მუშაობა
ნარკოტიკული დანაშაულის ლიბერალიზაციის აქტუალური საკითხების შესახებ. მნიშვნელოვანი
ყურადღება დაეთმო შედარებითი სისხლის სამართლის მეთოდოლოგიურ და დოგმატურ შესწავლას.
განსაკუთრებული ინტენსივობით დამუშავდა კრიმინოლოგიის თეორიული პრობლემები. ინსტიტუტის
თანამშრომლების მიერ ორგანიზებულ იქნა ორი საერთაშორისო კონფერენცია, რომლებზეც მოხსენება
წაიკითხეს უცხოელმა მკვლევარებმა. შეიქმნა ორიგინალური ნაშრომები კომპოზიტური განზრახვისა და
სისხლის სამართლის განხორციელების შესახებ. დამუშავდა სამართლებრივ სიკეთეთა კვანტიფიკაციის
პრობლემა. ნაციონალურ და საერთაშორისო სისხლის სამართალთან ერთად, შესწავლილ იქნა გლობალური
და ტრანსნაციონალური სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები. სისხლის სამართლისა და
კრიმინოლოგიის პრობლემების დამუშავებისას ყურადღება მიექცა სამართლის ევროპეიზაციის აქტუალურ
საკითხებს.
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1.2.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

2
კერძო სამართლის აქტუალური

საკითხები ევროპეიზაციის
კონტექსტში

2015-2022

პროექტის ხელმძღვანელი -
ბესარიონ ზოიძე.
შემსრულებლები: გია
ლილუაშვილი, ლალი
ლაზარაშვილი, გიორგი
რუსიაშვილი, თამარ ზოიძე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე):

განყოფილების ბაზაზე გაგრძელდა მუშაობა კერძო სამართლის ევროპეიზაციის პრობლემების შესახებ.
გადამუშავდა და დაიბეჭდა ახალი სახელმძღვანელოები: კაზუსები ვალდებულებითი სამართლის ზოგად
ნაწილში და სანივთო სამართალი. განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელთა მუშაობის შედეგად გამოიცა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარების მე-3 ტომი, რომლის რედაქტორიცაა ინსტიტუტის
მეცნიერი თანამშრომელი, ასოც. პროფ. რუსიაშვილი. იგია ავტორი კომენტარების ყველაზე მოცულობითი
ნაწილისა. ინსტიტუტის ეგიდით, თსუ-ის იურიდიულ ფაკულტეტთან ერთად, გამოიცა ჟურნალ „კერძო
სამართლის მიმოხილვის“ მეორე ნომერი. ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომები ეხება ქართული კერძო
სამართლის ევროპეიზაციის პრობლემებს, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების კერძოსამართლებრივ
ასპექტებს. აღსანიშნავია, რომ ინსტიტუტის ბაზაზე გამოცემული ახალი ჟურნალი - „შედარებითი
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“ მეტწილად სწორედ კერძოსამართლებრივი მიმართულებისაა,
თუმცა ჟურნალი ღიაა ნებისმიერი აქტუალური იურიდიული პრობლემის შესახებ მომზადებული
ნაშრომისთვის. ჟურნალის ფურცლებზე იბეჭდება კერძოსამართლებრივი პრაქტიკისა და თეორიის შესახებ
მომზადებული ნაშრომები, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ავტორების მიერ. დიდი ყურადღება ეთმობა
ასევე კაზუსების ამოხსნის ტექნიკის სწავლებას, სასამართლო გადაწყვეტილებების რეზიუმირებას, ქართულ
მართლწესრიგში გაპარული ხარვეზების გამოაშკარავებას და გადაწყვეტის გზების შემოთავაზებას.
ორიგინალური ნაშრომები მიეძღვნა იპოთეკის რეფორმის კრიტიკას, გამიჯვნის პრინციპს, აქცესორულობის
პრინციპს იპოთეკისა და თავდებობის მაგალითზე და სხვ.

1.3.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

3

სამართლის ისტორიისა და
თეორიის აქტუალური

საკითხები ევროპეიზაციის
კონტექსტში

2015-2022

პროექტის ხელმძღვანელი - გოჩა
ფერაძე.
შემსრულებლები: ლაშა ბრეგვაძე,
გია ხუბუა, ლია ადეიშვილი,
გულიკო ფერაძე, ლაშა-გიორგი
კუტალია.
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე):

განყოფილების ბაზაზე გაგრძელდა მუშაობა ევროპული სამართლის ისტორიული ევოლუციისა და
ქართული სამართლის ევროპული თეორიული საფუძვლების შესახებ. დასრულდა მუშაობა სამართლის
სოციოლოგიის რიდერზე, რომელიც შედგება დარგის კლასიკოს უცხოელ ავტორთა ნაშრომების
თარგმანებისაგან. სულ თარგმნილია 16 ნაშრომი, რაც იძლევა საშუალებას, სასწავლო კურსის - „სამართლის
სოციოლოგია“ - ფარგლებში, თითოეული სალექციო შეხვედრის დროს, დამუშავდეს ევროპელ და ამერიკელ
მეცნიერთა კლასიკური ტექსტები სამართლის საზოგადოებრივი განპირობებულობის შესახებ. დასრულდა
ასევე მუშაობა სამართლის სოციოლოგიის ორიგინალურ სახელმძღვანელოზე, რომელიც ამჟამად გადის
რედაქტირებას. დასრულდა ასევე ერლიხისა და კელზენის კრიტიკული დისკუსიისადმი მიძღვნილ
საგრანტო პროექტზე მუშაობა, რომლის ფარგლებშიც ითარგმნა კელზზენისა და ერლიხის პოლემიკის
მასალები და თან დაერთო ვრცელი შესავალი წერილი. იგეგმება კრებულის გამოცემა სადაც შევა ამ
უნიკალური მასალების ქართული თარგმანი, ასევე შესავალი წერილი და კომენტარები. დაწყებულია
მუშაობა სამეცნიერო პროექტზე - „სამართლიანობის თანამედროვე თეორიები“, რომლის პირველ ეტაპზეც
ხორციელდება სამი კონკრეტული თეორიის დამუშავება - როულზის ლიბერალური თეორია, ნოზიკის
ლიბერტარიანული თეორია და ვალზერის კომუნიტარისტული თეორია. ეს მრავალწლიანი პროექტი
მიზნად ისახავს სამართლიანობის თანამედროვე თეორიების შესახებ ვრცელი წიგნის მომზადებას
(წელიწადში დამუშავდება სამართლიანობის 3 თეორია, სულ დაგეგმილია სამართლიანობის 12 აქტუალური
თეორიის ანალიზი), რასაც დაეფუძნება თსუ-ის იურიდიულ ფაკულტეტზე მაგისტრანტებისთვის
შესათავაზებელი სასწავლო კურსი. განყოფილების ფარგლებში 2019 წელს მოეწყო გამოცემის - სამართლისა
და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, წიგნი IV - პრეზენტაცია. 1167 გვერდიანი გამოცემა
ეძღვნება აკადემიკოს ისიდორე დოლიძის ხსოვნას. წიგნს ერთვის ი. დოლიძის სრულყოფილი
ბიბლიოგრაფია. წიგნი თავს უყრის სამართლის თეორიული და ისტორიული პრობლემებისადმი მიძღვნილ
მნიშვნელოვან ნაშრომებს. დაწყებულია მუშაობა სერიის V წიგნისათვის. განყოფილების ბაზაზე გაგრძელდა
მუშაობა სამართლის ევროპეიზაციის ისტორიული ასპექტების ანალიზისთვის, სამართლის თეორიის
მიმართულებით კი დაწყებულია ვრცელ გამოკვლევაზე მუშაობა, რომელიც ეძღვნება ევროპული
სამართლებრივი კულტურის ძირითადი მახასიათებლების ანალიზს. ასევე მუშავდება სამართლის
დოგმატიკის არსისა და ფუნქციის საკითხი, რადგან სწორედ სამართლის დოგმატიკაა გერმანული
იურიდიული აზროვნების ფუძემდებლური ელემენტი. სამართლის ფილოსოფიის კუთხით გაგრძელდა
მუშაობა სამართლის ფენომენოლოგიური სკოლის შესახებ. ყურადღება გამახვილდა ასევე ჟაკ დერიდასეულ
ხედვაზე სამართლიანობის დეკონსტრუქტივისტული მოძღვრების შესახებ.
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

2

3

4

ცქიტიშვილი თემურ

ცქიტიშვილი თემურ
(თანაავტორი)

რუსიაშვილი გიორგი
(რედაქტორი და

თანაავტორი)

ბრეგვაძე ლაშა

სასჯელი და მისი
შეფარდება
ISBN 978-9941-25-615-8

სანქციები სისხლის
სამართალში
ISBN 978-9941-25-666-0

სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი, წიგნი III
ISBN 978-9941-8-1812-7

სამართლის
სოციოლოგიის დაფუძნება
იურიდიულ
პოზიტივიზმთან
წინააღმდეგობის
პირობებში. ჰანს
კელზენისა და ოიგენ
ერლიხის პოლემიკა
სამართლის ნორმატიული
და საზოგადოებრივი
ბუნების შესახებ

თბილისი:
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი:
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი:
გამომცემლობა
„იურისტების

სამყარო“

დასრულებულია
ხელნაწერზე მუშაობა

315

487

1059

130, A4
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4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1

2

3

4

რუსიაშვილი გიორგი

რუსიაშვილი გიორგი
(თანაავტორი)

ბრეგვაძე ლაშა

მაისურაძე დავით
(მთარგმნელი),

მუთჰორსტი ოლაფ
(ავტორი)

კაზუსები
ვალდებულებითი
სამართლის ზოგად
ნაწილში
ISBN 978-9941-9648-6-2

სანივთო სამართალი.
კაზუსების კრებული.
ISBN 978-9941-8-1402-0

სამართლის
სოციოლოგია
(დასრულებულია
რედაქტირება)

სამართალმცოდნეობის
საფუძვლები: მეთოდი -
ცნება - სისტემა
ISBN 978-9941-8-1917-9

თბილისი:
გამომცემლობა

„იურისტების სამყარო“

თბილისი:
გერმანიის

საერთაშორისო
თანამშრომლობის

საზოგადოება

თბილისი:
გერმანიის

საერთაშორისო
თანამშრომლობის

საზოგადოება

267

458

220, A4

328

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

2

3

ფერაძე გოჩა
(რედაქტორი)

ბრეგვაძე ლაშა
(კრებულის

შემდგენელი,
მთარგმნელი,

რედაქტორი და
შესავალი წერილის

ავტორი)

ბრეგვაძე ლაშა
(კრებულის

შემდგენელი,
მთარგმნელი,

რედაქტორი და
შესავალი წერილის

ავტორი)

სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, წიგნი IV
ISBN 978-9941-25-656-1

გუნთერ ტოიბნერი:
„სამართალი და
კონსტიტუცია
სახელმწიფოს გარეშე“ -
რჩეული ნაშრომები
სამართლის
გლობალიზაციის
შესახებ
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

ნიკლას ლუმანი:
„სოციალური
სისტემებიდან
საზოგადოების
თეორიამდე“ - რჩეული
ნაშრომები მსოფლიო
საზოგადოების
ფუნქციონალური
დიფერენცირების
შესახებ
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

თბილისი:
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

1167
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4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

2

3

ღლონტი გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

ნარკოტიკების
დეკრიმინალიზაცია:

სამართლებრივი
მიდგომები და

ანალიზი,
ISSN 1512-3804

გამიჯვნის პრინციპი
ქართულ სანივთო

სამართალში.
ISSN 2587-5191

იპოთეკის რეფორმა
- ბინას არ კარგავს
მხოლოდ ის, ვისაც

ბინა არა აქვს.
ISSN 2587-5191

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
პრაქტიკული

ჟურნალი
„კრიმინოლოგი“,

2019 # 1 (14)

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 1

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 1

თბილისი

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

94-98

20-36

37- 47
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4

5

6

7

რუსიაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

(თანაავტორი)

კაზუსი „აკო, პაკო
და

ლუზიტანელები“.
ISSN 2587-5191

კაზუსი
„ტრაილერის

მძღოლი ვასო“.
ISSN 2587-5191

კაზუსი „ანდრო
კორპორატიული“.

ISSN 2587-5191

სასამართლო
პრაქტიკა -
უზენაესი

სასამართლოს Nას

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 1

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 1

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 2

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 2

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და

77-81

64-76

82-85

86-101
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8

9

10

11

რუსიაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

28-25-2017
განჩინება,

ISSN 2587-5191

აქცესორულობის
პრინციპი

იპოთეკისა და
თავდებობის
მაგალითზე.

ISSN 2587-5191

სანივთო გარიგების
მნიშვნელობა უძრავ

ნივთებზე
საკუთრების
გადაცემისას.

ISSN 2587-5191

აქცესორული ბმა
ძირითად

ვალდებულებასა და
თავდების

პასუხისმგებლობას
შორის გადაცემისას

ISSN 2587-5191

კაზუსი „მარცხენა
ნახევარსფერო“.
ISSN 2587-5191

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 3

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 3

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 4

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 4

სამართლის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

10-21

45-54

22-32

48-51
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12

13

14

რუსიაშვილი
გიორგი

მაისურაძე დავით

ცქიტიშვილი
თემურ

კაზუსი „დათვი
მთვარიან ღამით“.

ISSN 2587-5191

ზეპიროვნულ
სამართლებრივ

სიკეთეთა
კვანტიფიკაცია
საქართველოს

სისხლის
სამართლის
კოდექსში.

ISSN 2587-5191

რეცენზია (ქეთევან
მჭედლიშვილი-

ჰედრიხი, სისხლის
სამართალი,

ზოგადი ნაწილი,
დანაშაულის

გამოვლინების
ცალკეული

ფორმები, თბ.,
„მერიდიანი, 2011,

გვ. 412).
ISSN 2587-5191

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 # 4

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 #1

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

გერმანული
ჟურნალი, 2019 #1

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის
სახელობის

სახელმწიფოსა და
სამართლის

ინსტიტუტის
გამომცემლობა

52-54

47-56

64-76
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15

16

17

18

ცქიტიშვილი
თემურ

ებრალიძე თამარ

ფუტკარაძე
ედიშერ

ფუტკარაძე
ედიშერ

Individual Aspects of
Regulating Substantive
Criminal Law Issues of

Juvenile Justice.

ISSN 1987-7668

მექრთამეობის
კვალიფიკაციის

რამდენიმე
პრობლემური

საკითხი.
ISSN 1512-33-08

ადამიანის უფლების
დაცვა სისხლის

სამართალში მისი
სამართლებრივ

სიკეთედ
გამოცხადების

თვალსაზრისით,
ნაწილი I.

ISSN 1512-33-08

ადამიანის უფლების
დაცვა სისხლის

სამართალში მისი
სამართლებრივ

სიკეთედ
გამოცხადების

სამართლის
ჟურნალი, 2019 # 1

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
პრაქტიკული

ჟურნალი
„ცხოვრება და
კანონი“, 2019,

N2(46)

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
პრაქტიკული

ჟურნალი
„ცხოვრება და
კანონი“, 2019,

N1(45)

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
პრაქტიკული

ჟურნალი
„ცხოვრება და

ივანე
ჯავახიშვილის

სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

177-204

62-72

20-40

38-53
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19

20

21

ფუტკარაძე
ედიშერ

ლაზარაშვილი
ლალი

ზოიძე ბესარიონ

თვალსაზრისით,
ნაწილი II.

ISSN 1512-33-08

ადამიანის უფლების
დაცვა სისხლის

სამართალში მისი
სამართლებრივ

სიკეთედ
გამოცხადების

თვალსაზრისით.
ISSN 2449-3112

სასამართლოს მიერ
საქმის განხილვა
ზეპირი მოსმენის

გარეშე და
სამართლიანი
სასამართლოს

უფლება.
ISSN 1512-259X

ევროკავშირთან
ასოცირების
შეთანხმების
ძირითადი

გამოწვევები
ქართული კერძო

სამართლისათვის.
ISBN 978-9941-25-

707-0

კანონი“, 2019,
N2(46)

„სისხლის
სამართლის
აქტუალური

საკითხები“. თსუ
იურიდიული
ფაკულტეტი,

სისხლის
სამართლის

მიმართულების
პერიოდული

გამოცემა.  2019, N4

ჟურნალი
„მართლმსაჯულება

და კანონი“, 2019
N4

ჟურნალი „კერძო
სამართლის

მიმოხილვა“, 2019,
N2

5-29

37-65

11-23
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22

23

24

25

26

ზოიძე თამარ

თოდრია გიორგი

ღლონტი გიორგი

ღლონტი გიორგი

ფერეძე გოჩა

ვალდებულების
შესრულების

შეუძლებლობა
ქართული და
გერმანული
სამართლის
მიხედვით.

ISBN 978-9941-25-
707-0

კრიმინოლოგიური
თეორიის

ზოგიერთი
პრობლემა.

ISSN 1512-3804

რა გადმოიღო
საქართველომ

ამერიკის
ანტიმაფიოზური

კანონმდებლობიდან

რა გზით შემოდის
ნარკოტიკი

საქართველოში.
ინტერვიუ

უნივერსიტეტის
ინიციატივა ვარლამ

ჩერქეზიშვილის
შემოქმედებითი
მემკვიდრეობის
წარმოსაჩენად

ჟურნალი „კერძო
სამართლის

მიმოხილვა“, 2019,
N2

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
პრაქტიკული

ჟურნალი
„კრიმინოლოგი“,

2019 # 1 (14)

გაზეთი „კვირის
პალიტრა“, 2019.

25-31 მარტი.

გაზეთი „ კვირის
პალიტრა“, 2019. 21-

27 ოქტომბერი

გაზეთი
„თბილისის

უნივერსიტეტი“,
2019,  22 ნოემბერი,

N11( 2237).

144-159

83-87
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27

28

29

30

ფერაძე გოჩა

ბრეგვაძე ლაშა

გამყრელიძე
ოთარ

ებრალიძე თამარ

სამართლის
ძეგლებით

მარადისობაში.
ISBN 978-9941-25-

656-1

სახალხო გონი
როგორც

სამართლის წყარო:
სამართლებრივი

კულტურის
კონცეფციის

ჩანასახი სამართლის
ისტორიული

სკოლის ნააზრევში.
ISBN 978-9941-25-

656-1

ბუნების დაცვის
სისხლის-

სამართლებრივი
საკითხები.

ISBN 978-9941-25-
656-1

მექრთამეობის
ისტორიული და

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

5-23

90-145

175 -202

268-299
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31

32

33

34

ზოიძე ბესარიონ

ლილუაშვილი
გიორგი

რუსიაშვილი
გიორგი

ფერაძე გულიკო

სამართლებრივი
ასპექტები.

ISBN 978-9941-25-
656-1

რამდენიმე ჩანახატი
სამართლის ზოგად

საკითხებზე.
ISBN 978-9941-25-

656-1

ბულგარეთის კერძო
სამართალი

ევროკავშირის
სამართალთან
მიმართებაში.

ISBN 978-9941-25-
656-1

საკუთრების
მინდობის

ხელშეკრულება.
ISBN 978-9941-25-

656-1

ფსიქოსოციალური
საჭიროების მქონე

პირთა
ქმედითუნარიანობა

- ქართული და

სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

322- 345

477-488

604- 717

739- 828



18

35

36

37

ცქიტიშვილი
თემურ

ფუტკარაძე
ედიშერ

ფუტკარაძე
ედიშერ

ევროკავშირის
წევრი ცალკეული

ქვეყნების
კანონმდებლობის

ანალიზი.
ISBN 978-9941-25-

656-1

მუხანათური,
ვერაგული
(ღალატით)

მკვლელობა და მისი
კვალიფიკაციის

საკითხი.
ISBN 978-9941-25-

656-1

პროპორციულობის
(თანაზომიერების)

ზოგიერთი საკითხი
სასჯელის

დანიშვნისას.
ISBN 978-9941-25-

656-1

ადამიანის
უფლებების დაცვა

ქმედების
დანაშაულად

კვალიფიკაციისა და
სასჯელის
დანიშვნის

თვალსაზრისით.

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები, წიგნი
IV

წიგნში: ადამიანის
უფლებები და

კონსტიტუციური
გარანტიები.

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
პრაქტიკული

კონფერენციის
მოხსენებები.

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა
„უნივერსალი“

991-1018

829- 856

82-93
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38

39

40

41

ღლონტი გიორგი

ებრალიძე თამარ

ლაზარაშვილი
ლალი

რუსიაშვილი
გიორგი

ოპიოიდების
მოხმარების

პანდემია, როგორც
გამოწვევა და

ნარკოტიკებთან
დაკავშირებული
დანაშაულების

დეკრიმინალიზაცია
(შედარებითი

ანალიზი).

მექრთამეობის
კვალიფიკაციის

რამდენიმე
პრობლემური

საკითხი.

უფლება
სამართლიან

სასამართლოზე და
ზეპირი მოსმენის

გარეშე საქმის
განხილვა საკასაციო

სასამართლოში

„სუფთა ქონებრივი
ზიანი“ -

გულისხმიერი

კრებულში:
საქართველოს

ნარკოსტრატეგიის
შედარებითი
ანალიზი და

ნარკოდანაშაულის
სფეროში

საკანონმდებლო
სრულყოფის
საკითხები.

წიგნში: ადამიანის
უფლებები და

კონსტიტუციური
გარანტიები.

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
პრაქტიკული

კონფერენციის
მოხსენებები.

საერთაშორისო
სამეცნიერო

კონფერენციის ISU
SEU 2019

სტატიათა
კრებული, II

შედარებითი
სამართლის
ქართულ-

თბილისი,
გამომცემლობა
„იურისტების

სამყარო“

თბილისი,
გამომცემლობა
„უნივერსალი“

თბილისი, სეუ

თბილისი,
თინათინ

წერეთლის

71-78

123-126

294-309

1-9
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42

43

44

ლაზარაშვილი
ლალი

ფერაძე გოჩა

ბრეგვაძე ლაშა

ქცევის
ვალდებულების თუ

დამცავი ნორმის
დარღვევა?

ISSN 2587-5191

საწარმოთა
გადაადგილების
თავისუფლება

ევროპულ
საკორპორაციო
სამართალში და

მისი მნიშვნელობა
ქართული

საკორპორაციო
სამართლისათვის

პირველი
პროკურატურა

დამოუკიდებელ
კავკასიაში“ (100

წლის წინ).

რეფლექსიური
სამართლიდან

საზოგადოებრივ
კონსტიტუციო-

ნალიზმამდე:
სოციალურ

სისტემათა თეორიის
ტრანსფორმაცია

ტოიბნერის
ნააზრევში

გერმანული
ჟურნალი, 2019 #4

გადაცემულია
დასაბეჭდად

თსუ იურიდიული
ფაკულტეტის
ასოცირებული
პროფესორის

ირინა აქუბარდიას
დაბადებიდან 60
წლისთავისადმი

მიძღვნილი
კრებული

გადაცემულია
დასაბეჭდად

სახელობის
სახელმწიფოსა და

სამართლის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა



21

45

46

47

ბრეგვაძე ლაშა

კუტალია ლაშა-
გიორგი

კუტალია ლაშა-
გიორგი

სოციალურ
სისტემათა ანალიზი

როგორც
საზოგადოების

თეორიის
საფუძველი:

ლუმანის მულტი-
დისციპლინური

მოძღვრება
მსოფლიო

საზოგადოების
შესახებ

კომპოზიტური
განზრახვა

კონტინენტური
კლასიციზმის

ჭრილში

სისხლის
სამართლის

განხორციელება

ნაშრომი
დასრულებულია

გადაცემულია
დასაბეჭდად

გადაცემულია
დასაბეჭდად

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა



22

1

2

3

4

Bregvadze Lasha

Rusiashvili Giorgi

Rusiashvili Giorgi

Putkaradze
Edisher

“Towards a Global
Legal Culture? Spaces

of Law in the
Transnational

Constellation”. ISBN
978-1-138-48836-6

Das georgische
Bereicherungsrecht

und der Entwurf
König.

ISBN 978-3-946851-
30-1

Die Saldotheorie im
georgischen Recht?
ISBN 978-3-946851-

30-1

Zwangsmassnahmen
im

Ermittlungsverfahren.
Landesbericht fuer

Georgien.

In: Alberto Febbrajo
(ed.): Law, Legal

Culture and Society:
Mirrored Identities
of the Legal Order,

2019

In: T. J. Chiusi/I.
Burduli (Hg.):

Rechtsvergeleichung
und Privatrecht im

deutsch-georgischen
Diskur. Akten des 1.

und 2. Deutsch-
Georgischen
Kolloquiums

In: T. J. Chiusi/I.
Burduli (Hg.):

Rechtsvergeleichung
und Privatrecht im

deutsch-georgischen
Diskur. Akten des 1.

und 2. Deutsch-
Georgischen
Kolloquiums

Vortragsmaterialen

London: Routledge

Saarbrücken; Verlag
Alma Mater

Saarbrücken; Verlag
Alma Mater

Istanbul. Ceza
Hukuku Guenleri

59-76

41-50

63-86

253-263

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

2

3

4

5

6

ღლონტი გიორგი

ფუტკარაძე ედიშერ
(კონფერენციის

თანაორგანიზატორი)

ფუტკარაძე ედიშერ
(კონფერენციის

თანაორგანიზატორი)

ებრალიძე თამარ

ლაზარაშვილი ლალი

ზოიძე ბესარიონ

„ნარკოტიკების
დეკრიმინალიზაცია:

სამართლებრივი მიდგომები და
შედარებითი ანალიზი“.

„ადამიანის უფლების დაცვა
ქმედების დანაშაულად

კვალიფიკაციისა და სასჯელის
დანიშვნის თვალსაზრისით“.

„ადამიანის უფლების
სისხლისსამართლებრივი

დაცვის ზოგიერთი აქტუალური
პრობლემა“.

„მექრთამეობის კვალიფიკაციის
რამდენიმე პრობლემური

საკითხი“.

„უფლება სამართლიან
სასამართლოზე და ზეპირი

მოსმენის გარეშე საქმის
განხილვა საკასაციო

სასამართლოში“.

„ცხოველის
სამართალსუბიექტობის

დასაბუთების ცდა“.

24-25 მაისი, თბილისი

17 მაისი, თბილისი

13 ივნისი, თბილისი

4 დეკემბერი, თბილისი

10 ნოემბერი, თბილისი

25 ნოემბერი, თბილისი
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7

8

9

ფერაძე გოჩა

ბრეგვაძე ლაშა

ფერაძე გულიკო

„რამდენიმე გარემოების
დადგენა-დაზუსტებისათვის

ვარლამ ჩერქეზიშვილის
ბიოგრაფიიდან“.

„სამართლის ანარქისტული
თეორიები“.

„ვარლამ ჩერქეზიშვილის
ეროვნულ-განმათავისუფლებელ
მოძრაობასთან თანამშრომლობის

შესახებ გასული საუკუნის
დასაწყისში“.

7 დეკემბერი, 2019

7 დეკემბერი, 2019

7 დეკემბერი, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

2

ბრეგვაძე ლაშა

ბრეგვაძე ლაშა

„ტრანსნაციონალური ნორმატიული
წესრიგების ლეგალურობა და

ლეგიტიმურობა: გლობალური სამართლის
ლეგიტიმაცია სპონტანური პროცედურის

მეშვეობით?“

„ინდივიდი გლობალური
კონსტიტუციონალიზმის პირობებში:
ადამიანის უფლებები და სოციალურ
სისტემათა უფლებები უთანასწორო

მსოფლიო საზოგადოებაში“.

30 მაისი - 2 ივნისი, კოლუმბიის
ოლქი, აშშ

19-21 ივნისი, ონიატი, ესპანეთი
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ღლონტი გიორგი

ფუტკარაძე ედიშერ

ღლონტი გიორგი

„არასრულწლოვნებისთვის გამოყენებული
სასჯელების აღსრულების თავისებურებები

საქართველოში“.

„რესოციალიზაცია როგორც მნიშვნელოვანი
პროგრამული მიზანი მსჯავრდებულთა

გამოსასწორებლად“.

„დანაშაულის სტრუქტურა და დინამიკა
საქართველოში“

28-30 ოქტომბერი, ერევანი,
სომხეთი

30 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი,
ერევანი, სომხეთი

3-4 ივნისი, სტრასბურგი,
საფრანგეთი

დამატებითი ინფორმაცია:

ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გიორგი ღლონტი, მიწვეულ იქნა კონსულტანტად
ევროკავშირის პროექტში „Prosecution Criminal Justice Support Project EU4 Justice: Support to Justice Reform 24“, ICCS,
სისხლის სამართლის კოდექსის კლასიფიკატორი. ივლისი 2019 - დღემდე.
გიორგი ღლონტი ასევე მიწვეულ იქნა კონსულტანტად შემდეგ პროექტში: კონსულტანტი. WODC
(Research and Documentation Centre) Dutch Ministry of Justice and Security. Project Monitoring and Evaluation of

Adolescent criminal law’. The international comparison and effect study. June, 2019.

გიორგი ღლონტი - ავტორი და ხელმძღვანელი პროექტის: შედარებითი სისხლის სამართლის
სახელმძღვანელოს მომზადება და გავრცელება. 01.12.2019-01.06.2021

ინსტიტუტის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა, ედიშერ ფუტკარაძემ მოიპოვა კვლევითი
სტიპენდია და ოთხი თვის მანძილზე სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას განახორციელებს
იაპონიაში.

ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, პროფ. ბესარიონ ზოიძე აგრძელებს
სამეცნიერო მუშაობას თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის საგრანტო პროექტის ფარგლებში.

ინსტიტუტის დირექტორი, პროფ. ლაშა ბრეგვაძე აგრძელებს სამეცნიერო მუშაობას თსუ-ის
იურიდიული ფაკულტეტის საგრანტო პროექტის ფარგლებში.

2020 წლის 14 იანვარი

პატივისცემით, ინსტიტუტის დირექტორი

ლაშა ბრეგვაძე
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2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 
დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება:

თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

1 ლევან გორდეზიანი Over the Mountains and Far 
Away. Studies in Near Eastern 
History and Archaeology 
(presented to Mirjo Salvini on the 
Occasion of his 80th Birthday), გვ. 
241-243.

DOI: 10.2307/j.ctvndv9f0.30

2 ლევან გორდეზიანი, ი. 
ტატიშვილი

„And I Knew Twelve 
Languages“ (A Tribute to 
Massimo Poetto on the 
Occasion of His 70th Birthday), 
გვ. 221-228.

DOI: 10.1515/zava.1972.62.2.236

2. სხვა პუბლიკაციები:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან  ISSN
1 ვახტანგ გოილაძე კრ. „მეისტორიე“, გვ. 21-30 ISBN 978-9941-487-19-4
2 ვახტანგ გოილაძე ჟურ. „მაცნე“, N2, გვ. 31-48 ISSN 0132-6058
3 ვახტანგ გოილაძე კრ. „ქრისტიანულ-

არქეოლოგიური ძიებანი“, 
IX, გვ. 565-603 

ISSN: 1512-1879

4 მარიამ ჩხარტიშვილი კრ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა,“ XIX-
XX, გვ. 248-265 

ISSN 1987 – 9563

5 მარიამ ჩხარტიშვილი კრ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა,“ XXI, 10 
გვერდი

ISSN 1987 – 9563

6 მარიამ ჩხარტიშვილი კრ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა,“ XXI, 4 
გვერდი

ISSN 1987 – 9563

https://doi.org/10.1515/zava.1972.62.2.236
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7 ეკა კვაჭანტირაძე კრ. „მეისტორიე“, 7 გვერდი ISBN 978-9941-487-19-4
8 გიორგი ჭეიშვილი Православная энциклопедия, 

ტ. 56, გვ. 243-246
ISBN 978-5-89572-063-9

9 გიორგი ჭეიშვილი Православная энциклопедия, 
ტ. 54, გვ. 665-668

ISBN 978-5-89572-061-5

10 გიორგი ჭეიშვილი Православная энциклопедия, 
ტ. 54, გვ. 612-613

ISBN 978-5-89572-061-5

11 გიორგი ჭეიშვილი ინტერნეტ-სტატია „Дабы не заблуждаться и не вводить в 
заблуждение“, http://reportiori.ge/inside.php?menuid=48&id=105734

12 პაპუნა გაბისონია კრ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა,“ XXI, 12 
გვერდი

ISSN 1987 – 9563

13 სოფიო ქადაგიშვილი კრ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა,“ XXI, 10 
გვერდი

ISSN 1987 – 9563

14 ავთანდილ 
სონღულაშვილი

კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N1 
(23), გვ. 133-153.

ISSN 1512 – 3154

15 ავთანდილ 
სონღულაშვილი

კრ. „მეისტორიე“, გვ. 108-115 ISBN 978-9941-487-19-4

16 ავთანდილ 
სონღულაშვილი, ქ. 
ჯინჭარაძე

კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N1-2 
(22), გვ. 28-42.

ISSN 1512 – 3154

17 ვაჟა კიკნაძე ჟურ. „მაცნე“, N1, გვ. 190-203 ISSN 0132-6058
18 ვაჟა კიკნაძე ჟურ. „Tyragetia“, vol. XIII 

(XXVIII), No 2, გვ. 145-148.
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

19 დოდო ჭუმბურიძე კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N1-2 
(22), გვ. 11-27.

ISSN 1512 – 3154

20 დოდო ჭუმბურიძე კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N1 
(23), გვ. 54-69.

ISSN 1512 – 3154

21 დოდო ჭუმბურიძე კრ. „მეისტორიე“, გვ. 406-
424.

ISBN 978-9941-487-19-4

22 ნიკოლოზ 
ჯავახიშვილი

კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1 
(23), გვ. 34-38.

ISSN 1512 – 3154

23 ნიკოლოზ 
ჯავახიშვილი

კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 150-152.

ISSN 1512 – 3154

24 ელდარ ბუბულაშვილი, 
ზ. ცერცვაძე, ნ. ნასიძე, 
გ. ლინდნერი

წიგნი „საქართველოს 
ღირებულებები“ 
(ექსპედიცია განვითარებად 
ქვეყნებში) (Values of Geogia, 
(Expedition to an Emerging 
Economy)), გვ. 94-125.

ISBN 978-3-96311-093-1

http://reportiori.ge/inside.php?menuid=48&id=105734
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25 ელდარ ბუბულაშვილი გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი N 1-2, 
გვ. 13-27.

ISSN 1512-1593

26 ელდარ ბუბულაშვილი ჟურ. „რელიგია“ N1, გვ. 22-
25

ISSN 1512-1623

27 ელდარ ბუბულაშვილი Православная энциклопедия, 
ტ. 52, გვ. 310-312

ISBN 978-5-89572-059-2

28 ელდარ ბუბულაშვილი გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი N 3-4, 
გვ. 23-47.

ISSN 1512-1593

29 ელდარ ბუბულაშვილი გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის შრომები V, გვ. 
83-102.

ISSN 1987-9784

30 გია გელაშვილი კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1 
(23), გვ. 187-198.

ISSN 1512 – 3154

31 გია გელაშვილი კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 283-288.

ISSN 1512 – 3154

32 ლელა მიქიაშვილი კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 289-309.

ISSN 1512 – 3154

33 ხათუნა ქოქრაშვილი კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 62-84.

ISSN 1512 – 3154

34 ხათუნა ქოქრაშვილი კრ. „მეისტორიე“, გვ. 366-380 ISBN 978-9941-487-19-4
35 მზია ტყავაშვილი კრ. „ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 117-132.

ISSN 1512 – 3154

36 მზია ტყავაშვილი „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX, გვ. 128-150

ISSN 1987-7374

37 ირინა არაბიძე კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 84-101.

ISSN 1512 – 3154

38 ნატო სონღულაშვილი კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 182-191.

ISSN 1512 – 3154

39 ნატო სონღულაშვილი კრ. „მეისტორიე“, გვ. 224-
231.

ISBN 978-9941-487-19-4

40 ნოდარ შოშიაშვილი კრ. „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N 1-
2 (22), გვ. 153-163.

ISSN 1512 – 3154

41 ნინო მინდაძე ჟურ. „მაცნე“, N1, გვ. 118-125. ISSN 0132-6058
42 ნინო მინდძე კრ. „ისტორიანი“, გვ. 650-

667.
ISBN: 978-9941-487-35-4

43 ნინო მინდაძე, თ. ჟურ. „იბერია-კოლხეთი“, ISSN 1512-4207
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ჭანიშვილი N15, გვ. 45-55
44 როზეტა გუჯეჯიანი წიგნი „ეგნატე გაბლიანი“, 

გვ. 9-25
ISBN 978-9941-9620-3-5

45 ნაზი აზიკური გორის სს უნივერსიტეტის 
შრომათა კრებული, N17, გვ. 
65-79

ISSN: 1512-4657

46 როლანდ თოფჩიშვილი „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX, გვ. 20-37

ISSN 1987-7374

47 როლანდ თოფჩიშვილი „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX, გვ. 59-72

ISSN 1987-7374

48 როლანდ თოფჩიშვილი გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის შრომები V, გვ. 
303-345.

ISSN 1987-9784

49 როლანდ თოფჩიშვილი კრ. „საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტის 
შრომები“, XV, გვ. 56-73.

ISSN 1978-9970

50 როლანდ თოფჩიშვილი კრ. „ისტორიანი“, გვ. 663-
677.

ISBN 978-9941-487-35-4

51 სალომე ოქრუაშვილი, 
ე. გაზდელიანი

„კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX, გვ. 38-58.

ISSN 1987-7374

52 ლავრენტი ჯანიაშვილი, 
ლ. მელიქიშვილი

საქარ. მეცნიერებათა ეროვნ. 
აკადემიის ბიულეტენი 
„მოამბე“, ტ. 13, N4, გვ. 181-
186

ISSN 0132-1447

53 ლავრენტი ჯანიაშვილი „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX, გვ. 160-180.

ISSN 1987-7374

54 ნათია ჯალაბაძე „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX, გვ. 4-19.

ISSN 1987-7374

55 ირმა კვაშილავა „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX, გვ. 73-91.

ISSN 1987-7374

56 ლიანა ბითაძე, დავით 
ჭითანავა, შორენა 
ლალიაშვილი, ბ. 
ხოტავა, ქ. ციმინტია, ი. 
შენგელია, რ. შენგელია, 
თ. შური, ა. იარდუმიანი

საქარ. მეცნიერებათა ეროვნ. 
აკადემიის ბიულეტენი 
„მოამბე“, ტ. 13, N4, გვ. 109-
114

ISSN 0132-1447

3. საერთაშორისო პატენტები:

№ საპატენტო თემატიკის 
სათაური

გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

1
2
3

4. ეროვნული პატენტები:
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№ საპატენტო თემატიკის 
სათაური 

გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

1
2
3

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები:

№
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

1 National Science 
Foundation, აშშ

NSF/BCS-
1249281

შემსრულებლები:

ლიანა ბითაძე
დავით ჭითანავა 
შორენა 
ლალიაშვილი

საქართველოს 
მოსახლეობის 
გენეტიკური 

მრავალფეროვნება 
კავკასიის ხალხთა  

ცვალებადობის 
ფონზე

2012-2020

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები:

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

1 FR 17_144 ძირითადი 
პერსონალი:
დავით ჭითანავა 
(ხელმძღვანელი)
ბეჟან ხორავა 
(კოორდინატორი)
ქეთევან ციმინტია  
(ახალგაზრდა 
მეცნიერი)
იოსებ შენგელია  
(ახალგაზრდა 
მეცნიერი)

დამხმარე 
პერსონალი:
შორენა ლალიაშვილი 
(ოპერატორი)

სამეგრელოს სოფელი ძველად 
და ახლა

2017-2020
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2 GEC-19-240 გიორგი ჭეიშვილი 
(ხელმძღვანელი)
ნატო 
სონღულაშვილი
(კოორდინატორი)

ძირითადი 
პერსონალი:
ვალერიან ვაშაკიძე
სოფიო ქადაგიშვილი
შალვა გლოველი
ნოდარ შოშიაშვილი
ვახტანგ ლიჩელი
დავით ხოშტარია
თამარ ჭუმბურიძე

დამხმარე 
პერსონალი:
ნიკოლოზ გურგენიძე 
(კორექტორი) 
მარიამ ბუტიკაშვილი 
(ოპერატორი)
მანუჩარ გუნცაძე 
(ფოტოგრაფი)
მარინა თედორაძე 
(ფინანსური 
მენეჯერი)

წმ. გრიგოლ ფერაძის I 
საერთაშორისო კონფერენცია 

„საქართველო და 
ქრისტიანული ცივილიზაცია“

(საკონფერენციო გრანტი)

2019

7. სხვა შედეგები:

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 ლევან გორდეზიანი, ი. 

ტატიშვილი
Economy of Religions in 
Anatolia: From the Early 
Second to the Middle of the 
First Millennium BCE, 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. ბონი, გერმანია

ISBN 9783868353136

2 ლევან გორდეზიანი „საქართველო - უძველესი 
მეტალოგენური კერა 
(აჭარა)“ (უძველესი 
აღმოჩენები, კონტაქტები 
აღმოსავლურ 

-
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ცივილიზაციებთან, 
ნოვაციები, 
პერსპექტივები),  ბსუ-ს 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. ბათუმი

3 დოდო ჭუმბურიძე „ჩვენი სულიერების 
ბალავარი“ XI,  ბსუ-ს 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. ბათუმი

ISSN 1987-5916 

4 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი „The 2030 United Nations 
Sustainable development 
Goals in Latvia“, 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. რიგა, ლატვია

ISBN 978-9934-8719-4-8

5 გია გელაშვილი „ბათუმი - წარსული და 
თანამედროვეობა“, ბსუ-ს 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. ბათუმი

ISSN 1987-8745

6 ლიანა ბითაძე XIII КОНГРЕСС 
АНТРОПОЛОГОВ И 
ЭТНОЛОГОВ РОССИИ   
(ორგანიზატორები: 
Ассоциация антропологов и 
этнологов России 
Правительство Республики 
Татарстан Казанский 
(Приволжский) 
федеральный университет 
Институт этнологии и 
антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН 
Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ), 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. ყაზანი, რუსეთი

ISBN 978-5-4211-0237-3

7 დავით ჭითანავა XIII КОНГРЕСС 
АНТРОПОЛОГОВ И 
ЭТНОЛОГОВ РОССИИ   
(ორგანიზატორები: 
Ассоциация антропологов и 
этнологов России 

ISBN 978-5-4211-0237-3
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Правительство Республики 
Татарстан Казанский 
(Приволжский) 
федеральный университет 
Институт этнологии и 
антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН 
Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ), 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. ყაზანი, რუსეთი

8 შორენა ლალიაშვილი XIII КОНГРЕСС 
АНТРОПОЛОГОВ И 
ЭТНОЛОГОВ РОССИИ   
(ორგანიზატორები: 
Ассоциация антропологов и 
этнологов России 
Правительство Республики 
Татарстан Казанский 
(Приволжский) 
федеральный университет 
Институт этнологии и 
антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН 
Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ), 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ქ. ყაზანი, რუსეთი

ISBN 978-5-4211-0237-3

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 მარიამ ჩხარტიშვილი „ელდარ 

მამისთვალიშვილი - 80“, ქ. 
გორი

ISSN 978-9941-8-1675-8

2 დოდო ჭუმბურიძე „ელდარ 
მამისთვალიშვილი - 80“, ქ. 
გორი

ISSN 978-9941-8-1675-8

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ გამომცემლობა წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 



9

წიგნის/გამოცემის ავტორები სტანდარტული კოდი
ISBN

1
2

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 ავთანდილ 
სონღულაშვილი, ქ. 
ჯინჭარაძე

მერიდიანი
978-9941-25-701-8

2 ვაჟა კიკნაძე პალიტრა L 978-9941-29-637-6
3 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი უნივერსალი 978-9941-26-532-7
4 როზეტა გუჯეჯიანი, 

გ. ირემაძე, 
მ ხოსიტაშვილი

საქ. პარლ. ეროვნული 
ბიბლიოთეკა, სტამბოლის 

ქართული ხელოვნების 
სახლი

978-9941-9640-1-5

5 ნაზი აზიკური, გრ. 
დეისაძე, გ. ცოცანიძე, მ. 
ჯოხაძე, ა. გოგოტიძე, ა. 
შანშიაშვილი

ქოლორი

978-9941-8-1763-2

6 ნაზი აზიკური თსუ-ს გამომცემლობა 978-994113-865-2
7 როლანდ თოფჩიშვილი მწიგნობარი 978-9941-485-12-1
8 როლანდ თოფჩიშვილი, 

ი. ღუტიძე
მწიგნობარი 978-9941-485-24-4

9 როლანდ თოფჩიშვილი მწიგნობარი 978-9941-485-28-2
10 როლანდ თოფჩიშვილი მწიგნობარი 978-9941-485-45-9
11 როლანდ თოფჩიშვილი საქ. მეცნ. აკადემიის 

გამომცემლობა
978-9941-8-1894-3

12 როლანდ თოფჩიშვილი მწიგნობარი 978-9941-485-63-3

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებუ-
ლების (ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება 
(პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით)

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

დირექტორი - გიორგი ჭეიშვილი

ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილება:
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განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ლევან 
გორდეზიანი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი ქავთარაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ვალერიან ვაშაკიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - ნანა ბახსოლიანი

შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის 
განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - მარიამ 
ჩხარტიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი ჭეიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ვახტანგ გოილაძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ეკა კვაჭანტირაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ქეთევან ქუთათელაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ალექსანდრე თვარაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - მარინე ქადაგიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - პაპუნა გაბისონია
მეცნიერი თანამშრომელი - მედეა გოგოლაძე
მეცნიერი თანამშრომელი - სოფიო ქადაგიშვილი

ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ავთანდილ 
სონღულაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ვაჟა კიკნაძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - დოდო ჭუმბურიძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ელდარ ბუბულაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ნიკოლოზ ჯავახიშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - გია გელაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ხათუნა ქოქრაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ლელა მიქიაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - არჩილ კოხრეიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - ირინა არაბიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - მზია ტყავაშვილი
მეცნიერი თანამშრომელი - ნატო სონღულაშვილი
მეცნიერი თანამშრომელი - ნოდარ შოშიაშვილი

საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ქეთევან 
ხუციშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ნინო მინდაძე
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მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ხათუნა იოსელიანი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - როზეტა გუჯეჯიანი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ქეთევან ალავერდაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ნაზი აზიკური
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ნინო ჩირგაძე
მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი მამარდაშვილი
მეცნიერი თანამშრომელი - ლელა ნებიერიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - თეა ქამუშაძე

კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - როლანდ 
თოფჩიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - სალომე ოქრუაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ლავრენტი ჯანიაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ნათია ჯალაბაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ირმა კვაშილავა
მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი ავთანდილაშვილი

ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორია:
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ლიანა 
ბითაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - დავით ჭითანავა
მეცნიერი თანამშრომელი - შორენა ლალიაშვილი

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტები:
1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№
დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)



12

მიმართულების მითითებით
1 2 3 4

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 ძველი ახლო 
აღმოსავლეთის ისტორია 

(დამხმარე 
სახელმძღვანელო 

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისთვის)

დარგი: ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები, ისტორია
მიმართულება: ძველი 
ისტორია

2015-2019 ლევან გორდეზიანი 
(ხელმძღვანელი)
ვალერიან ვაშაკიძე 
(შემსრულებელი)
ნანა ბახსოლიანი 
(შემსრულებელი)

2019 წელს ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილების თანამშრომლები 
აგრძელებდნენ მუშაობას პროექტზე, რომლის მიზანია ძველი ახლო აღმოსავლეთის 
ისტორიის დამხმარე სახელმძღვანელოს მომზადება, რომელიც განკუთვნილი იქნება 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამივე სასწავლო დონის სტუდენტებისთვის. 

წარმოდგენილი პროექტი გულისხმობს ფუნდამენტურ და, ამავე დროს, შემაჯამებელ 
ინტერდისციპლინარულ კვლევას აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში; შედეგად მიღებული 
იქნა სხვადასხვა ტიპის წყაროებზე დაყრდნობილი ნაშრომი, რომელშიც გათვალის-
წინებულია უახლესი მასალები და ვიზუალური მასალა, რასაც სამეცნიერო ღირებულება 
აქვს. სახელმძღვანელო დახმარებას გაუწევს როგორც სტუდენტებს, ისე ძველი ისტორიით 
დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს. ის აგებულია არა ტრადიციული გეგმით - ქვეყნების 
მიხედვით, არამედ ძველაღმოსავლური ცივილიზაციების ისტორია წარმოდგენილია 
მნიშვნელოვანი ეპოქებისა და პრობლემების მიხედვით, სინთეზურად. პროექტის მიზანია 
გამოავლინოს  ცალკეული ქვეყნის ისტორიულ მოვლენათა სინქრონიზმები, გააიოლოს 
უაღრესად ვრცელი რეგიონის ხანგრძლივი (დაახლ. 30 საუკუნოვანი) ისტორიის 
მთლიანობაში აღქმა.

სახელმძღვანელოს მასალა შედგენილია კვლევის თანამედროვე ეტაპის სამეცნიერო 
მიღწევების გათვალისწინებით და პროექტის მონაწილეთა საკუთარ სამეცნიერო-
კვლევით საქმიანობაზე დაყრდნობით. 

მიმდინარე წელს პროექტის ფარგლებში შესრულდა:

1. შესავალი: სახელმძღვანელოს აგების პრინციპები, წყაროები, ქრონოლოგია, ძველი 
ახლო აღმოსავლეთის სოციალ-ეკონომიკური განვითარება, სახელმწიფო და 
სამართალი ძველ აღმოსავლეთში  (შემსრულებელი - ლევან გორდეზიანი)

2. თემა: ურბანიზაციის ძირითადი კერები: შუმერი; ეგვიპტე; ძვ.წ. III-II ათასწლეულების 
ძირითადი ტენდენციები ახლო აღმოსავლეთში; ქალაქის როლი ახლო აღმოსავლეთის 
სამეფოთა ცხოვრებაში  (შემსრულებელი - ვალერიან ვაშაკიძე)

ჯერ კიდევ ძვ. წ. VII-V ათასწლეულებში ახლო აღმოსავლეთის მიწათმოქმედ ტომებში 
ჩნდება დიდი, კომპაქტურად განლაგებული საცხოვრებლებისაგან შემდგარი 
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დასახლებები (მაგ., ჩათალ-ჰიუქი). პირველი საქალაქო ტიპის გამაგრებული პუნქტები 
ძველ შუმერსა და ეგვიპტეში ძვ. წ. IV-III ათასწლეულებში აღმოცენდნენ. მათი 
ჩამოყალიბება შუამდინარეთში და ნილოსის დაბლობზე მეურნეობის განვითარების 
სპეციფიკურმა პირობებმა გამოიწვია. შედეგად, ური, ლაგაში, აქადი, აშური, ბაბილონი, 
მემფისი, თებე და სხვა ქალაქები, უპირველეს ყოვლისა, საკულტო, ადმინისტრაციულ, 
სამხედრო-სტრატეგიულ, სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრებად იქცნენ. მათ დაარსებასა და 
შემდგომ დაწინაურებას დიდად შეუწყო ხელი გეოგრაფიულმა ადგილმდებარეობამ. 
ზემოხსენებულ ქალაქებზე გადიოდა როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული 
მნიშვნელობის სახმელეთო და სამდინარო სავაჭრო-სატრანზიტო გზები. ეს ქალაქები 
თავისი მიმდებარე სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებით, ჯერ ქალაქ-სახელმწიფოებად 
ჩამოყალიბდნენ, შემდეგ კი, ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთში, ახალო აღმოსავლეთის 
სახელმწიფოების დედაქალაქებად იქცნენ. ბუნებრივია, მათ ბედზე თავისი გავლენა 
იქონია სხვადასხვა პილიტიკურმა მოვლენებმა (მაგ., ამა თუ იმ იმპერიაში ახალი 
დედაქალაქის დაარსებამ; ან მტრის მიერ გამანადგურებელმა აოხრებამ, ისე, როგორც 
ურში, რომელიც ძვ. წ. 2024 წ. ელამელებმა დააქციეს, რის შედეგადაც ის 
მეორეხარისხოვან ქალაქური ტიპის დასახლებად იქცა ჯერ ბაბილონის, შემდეგ კი, 
აქემენიანების ხელში). საერთოდ უნდა ითქვას, რომ პირველი ქალაქების აღმოცენებამ და 
განვითარებამ უნმიშვნელოვანესი როლი ითამაშა კაცობრიობის ცივილიზაციის შექნმაში. 
ამ უკანასკნელის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი სწორედ ქალაქი და საქალაქო 
ცხოვრებაა.

3. ლიტერატურის მიმოხილვა, ქრონოლოგიური ტაბულები, ბიბლიოგრაფია.  
(შემსრულებელი - ნანა ბახსოლიანი)

ნაშრომი ეფუძნება 2015, 2016, 2017, 2018 წლებში შესრულებულ წლიურ თემებში 
დამოწმებულ მდიდარ ქართულ, რუსულ, გერმანულ, ინგლისურენოვანი სამეცნიერო 
ლიტერატურისა და ინტერნეტ რესურსების მიმოხილვას, თან ერთვის ქრონოლოგიური 
ტაბულა ყველა იმ მოვლენისა და ისტორიული პირის გათვალისწინებით, რომელთა 
საერთო რაოდენობა 341-ია, ასევე, თან ახლავს ბიბლიოგრაფია, რაოდენობა 500-ს 
აღემატება.

ასევე, მიმდინარე წელს მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული წლიური 
სამუშაოების შეჯერება, რედაქტირება, კორექტირება და  სახელმძღვანელოს გამოსაცემად 
მომზადება.

2 ქართული 
სახელმწიფოებრიობის 

გენეზისი და განვითარების 
ეტაპები დიაქრონიულ 

ჭრილში 
(წინაქრისტიანული 

ხანიდან 
თანამედროვეობამდე)

დარგი: ისტორია, 
საქართველოს ისტორია

2015-2019 ვაჟა კიკნაძე    
(ხელმძღვანელი)
გიორგი ქავთარაძე 
(შემსრულებელი)
ვახტანგ გოილაძე 
(შემსრულებელი)
ქეთევან ქუთათელაძე 
(შემსრულებელი)
პაპუნა გაბისონია 
(შემსრულებელი)
ავთანდილ სონღულაშვილი 
(შემსრულებელი)
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მიმართულება: ძველი, შუა 
საუკუნეების, ახალი და 
უახლესი ისტორია

დოდო ჭუმბურიძე 
(შემსრულებელი)
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი 
(შემსრულებელი)
ელდარ ბუბულაშვილი 
(შემსრულებელი)
ხათუნა ქოქრაშვილი 
(შემსრულებელი)
ლელა მიქიაშვილი 
(შემსრულებელი)
გია გელაშვილი 
(შემსრულებელი)
არჩილ კოხრეიძე 
(შემსრულებელი)
ირინა არაბიძე 
(შემსრულებელი)
მზია ტყავაშვილი 
(შემსრულებელი)
ნატო სონღულაშვილი 
(შემსრულებელი)
ნოდარ შოშიაშვილი 
(შემსრულებელი)

პროექტით განსაზღვრული კვლევის ობიექტია, თანამედროვე სამეცნიერო 
მონაცემების საფუძველზე, ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისის გარკვევა და 
მრავალსაუკუნოვანი განვითარების ეტაპების დადგენა-გამოყოფა დიაქრონული 
პერსპექტივის გათვალისწინებით, წინაქრისტიანული ხანიდან დღემდე. 

ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში, შესწავლილი და გაანალიზებული იქნა, არა 
მხოლოდ ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორიული გამოცდილება, არამედ მისი 
დღევანდელობა და დასახული იქნა სამომავლო პერსპექტივები. 

ახლებურად იქნა გააზრებული: სახელმწიფოებრიობის განვითარების ტენდენციები 
გაერთიანებული საქართველოს სახელმწიფოს არსებობის პერიოდში; სახელმწიფოს 
განვითარების შეფერხება თამარის ეპოქაში; ასევე, განხილული იქნა სახელმწიფო 
ფუნქციების განაწილების უნიკალური მცდელობა XII ს-ის მიწურულს; ახლებურად იქნა 
შესწავლილი ის პროცესები, რომლებმაც განაპირობეს დაკნინებული ქართული 
სახელმწიფოებრიობის ფორმირება სპარსულ–ოსმალური სახელმწიფოების მსგავსად 
(XVI-XVIII სს.). 

ახლებურად იქნა წარმოჩენილი საქართველოს ეკლესიის როლი ქართული 
სახელმწიფოს ფორმირების ისტორიაში; ასევე, ცალკე იქნა შესწავლილი 
სახელმწიფოებრიობის ატრიბუტიკა და ნუმიზმატიკური მონაცემები უძველესი 
დროიდან დღემდე.

მონოგრაფიულად გადმოცემული ქართული სახელმწიფოს გენეზისის, განვითა-რების 
ეტაპებისა და სახელმწიფოებიობისათვის ბრძოლის ხანგრძლივი ისტორიის წარმოდგენა 
განსაკუთრებით აქტუალურია. დღემდე გამოცემული საქართველოს ისტორიის 
ტომეულები სრულად, ობიექტურად ვერ წარმოაჩენენ როგორც ამ მეტად აქტუალურ 
პრობლემას, ასევე ჩვენი ძველი, თუ ახლო  ისტორიული წარსულის სხვა მოვლენებს. ეს 
განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდსა და უკანასკნელი ორი ათწლეულის ისტორიულ 
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პროცესებს ეხება. პროექტში მონაწილე სპეციალისტები, არსებული წყაროებისა და 
ისტორიოგრაფიული მასალების სიღრმისეული გააზრებითა და ახლებური ანალიზით 
შეეცადნენ ხარვეზების დაძლევასა და ობიექტური, საინტერესო და საჭირო ისტორიის 
დაწერას. 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ერთ ფუნდამენტურ ნაშრომად გამოცემა 
გამოადგება ჩვენი საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენლებს: პოლიტიკურ წრეებს, 
მეცნიერებს (მათ შორის ქართველოლოგებს), პროფესორ-მასწავლებლებს, სტუდენტებს, 
საქართველოს ისტორიით დაინტერესებულ ყველა ასაკისა და პროფესიის ადამიანს; 
ნაშრომი ვრცელი ინფორმაციის შემცველი იქნება საქართველოსთან დაკავშირებული 
უცხოეთის სამეცნიერო და დიპლომატიური წრეებისთვისაც.

პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობს სამი განყოფილება: ძველი ქვეყნების 
ისტორიის, შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის, ახალი 
და უახლესი ისტორიის.

პროექტის ფარგლებში შესასრულებული ამოცანები ეტაპების (პერიოდების) 
მიხედვით, მონაწილეებს შორის, თემატურად ასე განაწილდა: 

გიორგი ქავთარაძე – თემა: ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისი და 
განვითარების ეტაპები წინაქრისტიანულ ხანაში (IX-X პერიოდი)

შესრულდა მიმდინარე წლის ქვეთემა: „იბერიის სამეფოს ღვთაებათა პანთეონი – 
სახელმწიფოს იდეოლოგიური საფუძველი“ I და II ნაწილი. 

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას დამუშავებული ქვეთემების გაერთიანება, 
რედაქტირება, კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ ნაშრომში 
შესატანად.

ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისის საკითხების კვლევისას ირელევანტური 
ხდება მხოლოდ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე დასახლებული ეთნიკური 
ჯგუფების ისტორიული წარსულის გათვალისწინება, შესამისად მხედველობაში იყო 
მიღებული როგორც დღევანდელი საქართველოს ფარგლებს გარეთ დარჩენილი 
ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 
საზოგადოებრივი განვითარების ე.წ. კლასთაწარმოქმნისა თუ ”სამხედრო დემოკრატიის“ 
საფეხურზე მდგომი პოლიტიკური გაერთიანებები: დაიაენი/დიაუხი, კულხა/ჭოროხის 
აუზის კოლხეთი, ასევე ისტორიული საქართველოს საზღვრებს გადაღმა მდებარე 
ანატოლიური პოლიტიკური გაერთიანებები. ნავარაუდევია ხაიასა–აზის, 
დაიაენი/დიაუხისა და აია-კოლხეთის ქვეყნებს შორის მემკვიდრეობითი კავშირის 
არსებობა, რაც სრულიად ახალ შესაძლებლობებს  სახავს ქართველური წარმომავლობის 
ტომთა უძველესი ისტორიის კვლევის პერსპექტივის მხრივ. ანატოლიის ისტორიის 
გათვალისწინების დიდი მნიშვნელობა ქართველური სამყაროს უძველესი წარსულის 
კვლევა-ძიებისას. ხაზგასმულია, რომ ძველი ქართული რელიგიური წარმოდგენებისა და  
კულტურულ თავისებურებათა აღმოცენება-ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანწილად იყო 
განპირობებული ანატოლია-ხმელთაშუაზღვისპირეთიდან მომდინარე ძლიერი 
ზეგავლენით.

ძვ.წ. VIII საუკუნის ოციანი წლებიდან VI საუკუნის ადრეულ ხანებამდე 
ამიერკავკასიაში დიდ კატაკლიზმებს ჰქონდა ადგილი – კავკასიონის მთავარი ქედის 
უღელტეხილებით, იმიერკავკასიიდან ახლო აღმოსავლეთში გადმოსულ ჩრდილოელ 
მომთაბარეთა, კიმერიელებისა და სკვითების დიდი მასების გამანადგურებელ ინვაზიას. 
მომხდურებმა თითქმის მთლიანად შეცვალეს არა მხოლოდ ამიერკავკასიაში, არამედ 
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ახლო აღმოსავლეთის  დიდ სივრცეებზე მანამდე არსებული პოლიტიკური ბალანსი და 
დაარღვიეს ადგილობრივად მიმდინარე საზოგადოებრივი განვითარება. კიმერიელებისა 
და სკვითების ექსპანსიის შედეგად მომდევნო ხანების  საერთო ინტერესების მქონე 
ხმელთაშუაზღვისპირეთულ - ახლოაღმოსავლური ცივილიზებული სამყაროსათვის 
მთელი სიმწვავით დადგა დიდი კავკასიონის მთაგრეხილის სტრატეგიული ფუნქციის 
მქონე უღელტეხილების გაკონტროლების საკითხი, რათა თავი დაეცვათ მომთაბარეთა 
ახალ-ახალი ტალღების შემოჭრისაგან. ირანის აქემენიანთა იმპერიის მცდელობა, 
მხოლოდ საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით გადაეჭრა ეს პრობლემა ეფექტური ვერ 
გამოდგა; ცენტრალურ ამიერკავკასიაში აქემენიანთა პოლიტიკური ძალმოსილება მდ. 
მტკვრის მარჯვენა ნაპირს ძნელად თუ გადასცდებოდა ხოლმე. 

თვალსაჩინოა ადრეელინისტური ხანის ცენტრალურ ამიერკავკასიაში 
სახელმწიფოებრიობის აღმოცენების პროცესის მჭიდრო კავშირი დიდი კავკასიონის 
მთაგრეხილის სამხრეთით მდებარე სტრატეგიული ფუნქციის მქონე ზეკარების 
ცივილიზებული ოიკუმენეს მიერ ადგილობრივი ძალების გამოყენებით კონტროლის 
დაწესების სასიცოცხლო მოთხოვნილებასთან.

რომის გეოპოლიტიკური ხასიათის მისწრაფებებთან გადაჯაჭვული ჩანს 
ამიერკავკასიის ქვეყნების (კოლხეთი, იბერია, არმენია, ალბანეთი) ხელისუფალთა 
ინტერესები. ამიერკავკასიას უმნიშვნელოვანესი ადგილი ეკავა რომის თავდაცვით 
გეგმებში ქვეყნის აღმოსავლურ პროვინციებთან მიმართებაში. აშკარაა, ამ რეგიონის დიდი 
სტრატეგიული მნიშვნელობა, როგორც ჩრდილოთის ბარბაროსი ტომების შემოსევის 
საწინააღმდეგო თავდაცვითი ჯებირისა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ამ მხრივ, 
ამიერკავკასიის ცენტრალურ ნაწილს, იბერიის სამეფოს ენიჭებოდა, რომლის 
ძალაუფლება კავკასიის კარიბჭეზე ვრცელდებოდა, ამ ცნების ყველაზე ფართო გაგებით, 
დარიალის უღელტეხილიდან მცხეთა-არმაზამდე. კავკასიის კარიბჭეზე  გაბატონებულ 
იბერებს შესაძლებლობა ჰქონდათ კავკასიონზე გადმოეყვანათ ჩრდილოელი მებრძოლები 
და წარმატებით გამოეყენებინათ ისინი საკუთარი და თავიანთი მოკავშირეების 
პოლიტიკური მიზნების შესაბამისად.

ამიერკავკასიაში რომაელთა ძირითადი ამოცანა, როგორც ჩანს, იყო არა იმდენად 
კავკასიაში ჩრდილოეთიდან გადმოსული ბარბაროსებისათვის გზის გადაკეტვა, 
რამდენადაც კავკასიონზე არსებული გადასასვლელების საშუალებით, მათი საკუთარი 
სტრატეგიული ინტერესებისათვის დაქვემდებარება. მხოლოდ ასეთი საშიშროების 
არსებობის შესაძლებლობაც კი უკვე მნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენდა რომაელთა 
ხელში, მიმართულს მათი აღმოსავლელი ოპონენტების საწინააღმდეგოდ. ამას კი, 
რომისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა, ვინაიდან იმ ხანად, პართული 
სახელმწიფოს არნახული გაძლიერების გამო, გადაიკეტა ინდოეთიდან და შორეულ 
აღმოსავლეთთან ხმელთაშუაზღვისპირეთის დამაკავშირებელი  ადრე არსებული სავაჭრო 
გზები. რომაელთა მიერ ყველაფერი კეთდებოდა, რათა ჩამოყალიბებულიყო 
გადაულახავი ჯებირი მათი აღმოსავლელი მოწინააღმდეგებისათვის და ყოველნაირად 
ხელი შეწყობოდა ამიერკავკასიული ქვეყნების რომაულ ორიენტაციას. 

კავკასიონის უღელტეხილების კონტროლის საშუალებით იქმნებოდა მეტად 
ხელსაყრელი შესაძლებლობა რომაელთა ერთ-ერთი კარდინალური ამოცანის - Pax 
Romana-ს („რომაული მშვიდობის“) ჩამოყალიბებისათვის, ვინაიდან, ახლო 
აღმოსავლეთში Pax Romana-ს შენარჩუნების - ყველაზე უფრო ხელსაყრელ 
შესაძლებლობას კავკასიის უღელტეხილებზე განხორციელებული კონტროლი იძლეოდა. 
თუმცა, არსებობდა აშკარა სხვაობა იბერიისა და ნაწილობრივ ლაზიკის - დასავლურ, და 
ალბანეთის, სომხეთთან ერთად, აღმოსავლურ პოლიტიკურ ორიენტაციას შორის. 
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რომაელებსა და იბერებს, ერთიდაიმავე ცივილიზებული სამყაროს (ბერძნული - 
ოიკუმენე, რომაული - orbis terarrum) შემადგენელ ნაწილებს შორის არსებული მჭიდრო 
თანამშრომლობა, დაფუძნებული საერთო სტრატეგიულ ინტერესებზე, მოითხოვდა 
იბერიულ საზოგადოებაში რომაელთა სამხედრო კონტიგენტის ინტეგრაციას - 
კაპადოკიასა და ამიერკავკასიაში  განთავსებული რომაელთა სამხედრო ძალები 
(კაპადოკიაში არმიის ერთეულების, ხოლო ამიერკავკასიაში გარნიზონების დგომა) 
მათივე გეგმების განხორციელების გარანტებს წარმოადგენდნენ. მოკავშირე 
რეგიონალური ძალაუფლების არსებობა რომაელებს გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებდა 
მეტოქეებზე. ამ თვალთახედვით, იბერთა მიმხრობა უდიდესი სტრატეგიული 
მნიშვნელობის მქონე ფაქტი იყო.

ცენტრალური და დასავლეთი ამიერკავკასიის მოსახლეობის მიერ მკვეთრად 
გამოვლენილი საწინააღმდეგო განწყობა აღმოსავლურ პოლიტიკურ ფორმაციებისადმი  
და მათი  პროდასავლური ორიენტაცია, რაც სათანადოდ არის ასახული კლასიკური ხანის 
წერილობით და ეპიგრაფიკულ წყაროებსა და ქართულ მატიანეებში, წარმოადგენდა 
საქართველოს მთელი ისტორიის ლაითმოტივს, ჩასახულს ჯერ კიდევ წინა-კლასიკური 
ხანებიდან და შესაძლოა იყო კიდევაც ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ახ.წ. IV საუკუნის 
პირველ ნახევარში იბერიის გაქრისტიანებისა. ეს გარემოება სათანადოდ არის ასახული 
წინაქრისტიანულ, რელიგიურ წარმოდგენებში.

ქართული მატიანეების თანახმად, მცხეთა-არმაზის წარმართულ პანთეონში 
წარმოდგენილია ექვსი ღვთაება: არმაზი, ზადენი, გაცი, გა თუ გაიმი, აჲნინა და დანინა. 
გარდა ამისა, “ქართლის ცხოვრებაში” მეცნიერ კაცთა მიერ ჩართული დამატების,“ ანდრია 
მოციქულის ქადაგება საქართველოში” თანხმად ქართლში ზემოჩამოთვლილი 
ღვთაებების გარდა სხვა ღვთაებებიც უნდა ყოფილიყო, კერძოდ, სოსანგეთს ანუ აწყვერს 
(თანამედ. დ. აწყური) იყო ტაძარი საკერპო…“...იყო ქალაქსა მას შინა ბომონი საკერპო, 
რომელსა შინა იმსახურებოდეს ბილწნი ღმერთნი მათნი არტემი და აპოლონ” და რომ 
“აპოლონ და არტემი არიან დიდნი ღმერთნი”. ცხადია, რომ ეს “დიდნი ღმერთნი აპოლონ 
და არტემ” ბერძნულ-რომაული პანთეონის ღვთაებები აპოლონი და არტემიდეა. ძნელი 
წარმოსადგენია, ზემოხსენებული ჩანართის ინფორმაცია, ქართლში აპოლონისა და 
არტემიდეს კულტის არსებობის შესახებ, ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული 
ყოფილიყო, მით უმეტეს, რომ ეს ღვთაებები მოიხსენიებიან, როგორც “დიდნი ღმერთნი”. 
სავარაუდო ხდება, რომ მცხეთა-არმაზციხის ზემოჩამოთვლილ ღვთაებათა შორის 
აპოლონი და არტემიდე სხვა სახელწოდებით ყოფილიყვნენ ნაგულისხმევი. იმის 
გათვალისწინებით, რომ აპოლონი და არტემიდე ტყუპ ღვთაებებს წარმოადგენენ, 
განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა იპყრობდეს ღვთაებათა წყვილი გაცი და გაიმი; 
ორივე ეს ერთმანეთის გვერდით აღმართული კერპი ხომ ყოველთვის ერთმანეთისაგან 
განუყოფლად და ერთ კონტექსტში მოიხსენიება ხოლმე: “...კუალად [არმაზისა – გ. ქ.] იყო 
მარჯუენით მისსა კაცი ოქროსი და სახელი მისი გაცი; და მარცხენით მისსა უდგა კაცი 
ვეცხლისა, და სახელი მისი გაიმ, რომელნი-იგი ღმერთად უჩნდეს ერსა მას ქართლისასა”. 
დიანა “სოლარული” აპოლონის “ლუნარული” პარტნიორია, რომელსაც ამ უკანასკნელთან 
ერთად ზუსტად განსაზღვრული მუდმივი დოქტრინალური მდგომარეობა ეკავა 
იუპიტერ დოლიხენუსის თეოლოგიაში, ამასთანავე, გაცისა და გაიმის ოქროსა და 
ვერცხლის გამოსახულებებს (რაც ალბათ მათ ანალოგიურ “სოლარულ” და “ლუნარულ” 
ბუნებაზე უნდა მიგვანიშნებდეს) ახასიათებთ ასევე მკაფიოდ გამოხატული 
დაქვემდებარებული პოზიცია არმაზისადმი, შესაბამისად, ჩნდება ეჭვი, თავის მხრივ ამ 
უკანასკნელის ხასიათშიც ხომ არ უნდა ვეძიოთ იუპიტერისათვის დამახასიათებელი 
ნიშნები.  ხელში “ელვათა კონა” იუპიტერის ერთ-ერთი უმთავრესი დამახასიათებელი 
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ნიშანია, ხოლო კერპის ხმალი იყო ბრწყინვალე, ვითარცა ელვა. “ჯავშანი” (“ქერცლიანი-
ჯავშანი“ ან “გულსაფარი”), ფრიგიულ ჩაჩთან ერთად, ამასთანავე რომაელ სამხედროთა 
(და არა მხოლოდ მათი) ღვთაების, იუპიტერ დოლიხენუსის დამახასიათებელი 
ნიშნებიცაა.

არმაზი, რომ ვერ იქნებოდა აჰურამაზდა, გარდა ითრუჯანთან (იგივე „ატრუშანთან”) 
მისი ბრძოლისა, უნდა მოწმობდეს მის მიერვე გამოყენებული ბრძოლის ხერხიც: “მას 
ზედა ზღუა მოაქცია” თუ “შემოადგინა”. ამ ორ ღვთაებას შორის მსგავსება არ არის 
სისტემური ხასიათის, წინააღმდეგ არმაზის კავშირისა იუპიტერთან და სხვა 
მეხთამტყორცნელ ღვთაებებთან. მეხთამტყნორცნელი ზევსის კულტისათვის მთა 
აუცილებელ ატრიბუტს წარმოადგენდა, ისევე როგორც ერთ-ერთი მისი სახეობისათვის 
იუპიტერ დოლიხენუსისათვის, რომლის ხეთურ/ხურიტული ფესვები კარგად არის 
ცნობილი.

იბერიის სამეფოს პანთეონი, მართლაც, სინკრეტული ხასიათის ღვთაებებისაგან 
შედგებოდა, იგი იმთავითვე მჭიდროდ დაკავშირებული ჩანს გვიანაქემენიდური-
ადრეელინისტური ხანის წინააზიურ-აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის 
სინკრეტული ხასიათის კულტურულ სამყაროსთან. 

არმაზის კულტი რეალურად რომ არსებობდა და არ იყო მწიგნობრული გზით 
შექმნილი ფიქცია, ცხადი ხდება კლასიკური ხანის ავტორთა მიერ, ამ ღვთაების სახელის 
მატარებელი ციხე-სიმაგრის, არმაზციხის მოხსენიების გამო.

რაც შეეხება ზადენს, მას მაზდეანურ იაზადანთან აკავშირებდნენ – კეთილი სულების, 
ანგელოზთა და საზოგადოდ სიკეთის განსახიერებასთან. თუმცა, ზადენი, 
რომლისთვისაც, ისევე როგორც არმაზისათვის, მსხვერპლთა შეწირვა ხდებოდა არ 
შეიძლება ყოფილიყო იაზადანი. ადამიანთა მსხვერპლშეწირა რასაც ქართული 
წერილობითი წყაროების მიხედვით ადგილი ჰქონია ქართლში, შეუთავსებელია 
მაზდაიზმთან; მეორეს მხრივ, გასათვალისწინებელია, რომ პირმშოთა შეწირვა არ იყო 
უცხო იუპიტერისა და ზევსის კულტისათვის. ჩვენი აზრით, ზადენი რომაული სატურნის 
ქართული შესატყვისია.

წინაქრისტიანული ხანის ამიერკავკასიაში ცეცხლთაყვანისმცემლობის 
არადომინანტურობა კერპთაყვანისმცემლობასთან შედარებით და ამ უკანასკნელის 
თვისობრივი სიახლოვე რომის იმპერიაში გავრცელებულ კულტებთან, რაც, 
გარკვეულწილად, რომის პოლიტიკური და კულტურული ზეგავლენით იყო 
განპირობებული, მკვიდრ საფუძველს წარმოადგენდა ამიერკავკასიაში – სომხეთსა და 
საქართველოში ქრისტიანობის გამარჯვებისათვის.    ქრისტიანობა ქართლში ძნელად თუ 
გაიმარჯვებდა, თუ ადგილი არ ექნებოდა რომთან ინტენსიურ, მრავალმხრივ კავშირებს, 
რომლებიც საუკუნეების მანძილზე გრძელდებოდა.  იბერიაში, ისევე როგორც რომის 
იმპერიაში, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად აღიარება, ბუნებრივია კიდევ უფრო 
განამტკიცებდა ამ ორ ქვეყანას შორის წინაქრისტიანული ხანიდან არსებულ მჭიდრო 
სამხედრო-პოლიტიკურ და კულტურულ-ეკონომიკურ სიახლოვეს, რაც, უფრო გვიან, 
ბალავრად დაედო ქართლისა (=საქართველოს) და ბიზანტიის მრავალსაუკუნოვან და 
მრავალმხრივ ურთიერთობასა და სულიერ სიახლოვეს.

ვახტანგ გოილაძე – თემა: ქართლის სახელმწიფო III-X საუკუნეებში (გარეშე 
ფაქტორების გავლენა შიდაპოლიტიკურ პროცესებსა და საგარეო ორიენტაციაზე) (IX-X 
პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „ახალი სამეფო-სამთავროების წარმოქმნის 
პროცესი. ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ცენტრის გადანაცვლება სამხრეთ-დასავლეთ 
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რეგიონში. სახელმწიფოებრივი ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან“. 
731 წლიდან ქართლში ორი ურთიერთდაპირისპირებული სახლების 

წარმომადგენელთა ერისმთავრობა არაბთა ბატონობის თანდათან გამწვავებას დაემთხვა. 
იყო ცდა ამ ორი სამეფო სახლს შორის არსებული წინააღმდეგობა და შიდაპოლიტიკური 
გართულება დინასტიური ქორწილებით მოეგვარებინათ. არაბთა, ბიზანტიელთა და 
ხაზართა მხრივ მომავალი საფრთხე ქართლის სახელმწიფოს ერთიანობის აღდგენის 
ბიძგის მიმცემი არ გახდა. პირიქით, სახალიფოში მიმდინარე ფეოდალიზაციის პროცესში 
ცენტრალური ხელისუფლების კრიზისმა და არაბთა სახალიფოს რღვევამ,  ქართლის 
საერისმთავროებზე არაბთა ბატონობა შეასუსტა, რამაც ისტორიული საქართველოს 
ტერიტორიაზე არაერთი დიდი სენიორია წარმოქმნა. იმავე ხანებში დაიწყო ამ 
პოლიტიკურ ერთეულთა ეკონომიკური აღორძინება, რაც დიდ საეკლესიო 
მშენებლობებშიც გამოიხატა (მაგ. სამშვილდის სიონი). VIII ს-ის დასასრულის ვითარების 
აღწერისს „მატიანე ქართლისას” ავტორის მითითება იმის შესახებ, რომ „იქმნა სიმრავლე 
მთავართა ქუეყანასა ქართლისასა და შეერია ბრძოლა, იქმნეს  მტერ ურთიერთს“ (გვ. 250), 
რეალურ ისტორიულ ფაქტზე დაფუძნებული სიტყვებია.

ახლადწარმოქმნილი დიდი სენიორების მეთაურები, მთავრები (შემდეგში მეფეები), 
ცალკეული ერისმთავრები, მათ მიერ აგებულ ტაძრებზე აკვეთინებენ ბარელიეფებს, 
მოსახსენიებელ წარწერებს (ასეთებია: კავთისხევის. ატენისა და სამშვილის სიონის 
ტაძრები; ეკლესიები: აბასთუმანში, ერედვშვი, ტბეთში და სხვა). ამ ტაძართა და 
ეკლესიათა ზოგიერთ წარწერაში ქტიტორები უკვე ბიზანტიური საკარისკაცო 
ტიტულებით რომ იხსენიებიან, იმას ნიშნავს, არაბთა გავლენის ქვეშ მყოფ ქვეყანაში. 
ბიზანტია ფეხის მოკიდებას ცდილობდა. ერთ-ერთი ასეთი ახლადწარმოქმნილი და 
განდიდებული პიროვნება თავისი ოჯახით გამოსახული ახლანდელი კასპის რაიონის 
სოფ. კავთისხევში VII  ს-ით დათარიღებულ კატაულას სტელაზე. სტელაზე ამოკვეთილ 
წარწერაში ვინმე გრიგოლი ვიპატოსის ბიზანტიური ტიტულით იხსენიება 
(გამორიცხული არაა, ეს პიროვნება ბაგრატიონთა ან ფარნავზიანთა სახლის წევრი 
ყოფილიყო).

იმავე ხანებში ქართლში დიდი საფეოდალოს არსებობაზე მიუთითებს უსანეთის 
სტელა. მასზე, გარდა რელიგიური ხასიათის კომპოზიციისა, გამოსახულია წმიდა 
კვირიკესა და ანგელოსის წინ მუხლმოყრილი და ხელებაპყრობილი წარჩინებული 
(თავისი შვილით), რომელსაც ანგელოზი გვირგვინს აწვდის.

VIII ს-ის დასარულისა და IX ს-ის დამდეგის ქართლში ბიზანტიური საკარისკაცო 
ტუტულების მქონე დიდებულები რომ მრავლად იყვნენ, ეს არაბი ავტორის იაკუბის 
(გარდ. 905 წ.) მონაცემებით დასტურდება. როგორც იაკუბი წერს, ხალიფა არ-რაშირის 
(786-809 წწ.) მიერ არმენიის მმართველად დადგენილმა ხუზაიმა იბნ ხაზიმ ათ-თამამიმ 
ქართლში შეიპყრო პატრიკიოსები, მეფეთა შვილები და თავები მოკვეთა. ამ ქმედებით 
არაბულმა მხარემ ბიზანტიის მხრიდან მომავალი  გარეშე ფაქტორი-ბიზანტიას ქართლში 
პოზიციები გამეყარებინა აღკვეთა. ბიზანტიის საიმპერტორო კარის ცდა ქართველ 
პოლიტიკურ მოღვაწეებისათვის ბიზანტიური ტიტულების მინიჭებით ქართლში მყარი 
დასაყრდენი შეექმნა, მარცხით დასრულდა. არაბთა სადამსჯელო ექსპედიციებმა, 
ქართლსა და წანარეთში, მართალია, დიდი ანტიარაბული აჯანყება გამოიწვია, მაგრამ 
ამას არაბთა ბატონობის შეცვლა არ მოჰყოლია. პირიქით, არაბთა ზეწოლის გამო ქართლის 
ერისმთავარი აშოტ I  ბაგრატიონი (კურაპალატი) იძულებული შეიქმნა დაახლ. 813 წელს 
ერისმთავრის რეზიდენცია თბილისიდან სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში-
არტანუჯში გადაეტანა, და იქ, ბიზანტიის იმპერიის საზღვართან უფრო ახლოს იწყო 
„ახლად შენება“ და მკვიდრი საფუძველი ჩაუყარა „ქართველთა სამეფოს“. იმ დროიდან 
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ბიზანტიის საიმპერატორო კარის პოლიტიკურმა ურთიერთობამ ქართველთა სამეფოსთან 
ახალი ნიუანსი  შეიძინა-უფრო ინტენსიური ხასიათი მიიღო.

ასე რომ, არაბთა ძალმომრეობის სახით გარეშე ფაქტორი გახდა იმის მიზეზი ქართლის 
ერისმთავარს რეზიდენცია რომ არტანუჯში გადაეტანა. ჩვენ წყაროთა სათანადო 
მოანცემები არა გვაქვს ქართლის ტერიტორიაზე ახლად წარმოქმნილი ფეოდალური 
სახლების წარმომადგენლები როგორ ურიგდებოდნენ არაბთა რეპრესეიებს, სავარაუდოდ, 
ისინი უნდა, განადგურებულიყვნენ  (ნ. ბერძენიშვილის ვარაუდით არაბთა შემოსვლისას 
ქართლში თვრამეტი დამოუკიდებელი სამთავრო იყო). X ს-ის 80-იან წლებში, შიდა 
ქართლში-ტბელების საგვარეულოში სახელ „პატრიკის“ ტიტულის დამოწმება, იმის 
დასტურადაა მიჩნეული, ამ სახლის წარმომადგენლებს უფრო დიდი პრეტენზიები რომ 
ჰქონდათ. აშოტ I-ის ქართლიდან წასვლის შემდეგ შიდა ქართლში არაბთა სახალიფოსაგან 
დამოუკიდებლობის მოპოვებას ცდილობდა თბილისის ამირაც, რაც მისი გამარჯვებით 
დასრულდა. ცალკე სამეფო შეიქმნა კახეთში (ცენტრი თიანეთში). ჩამოყალიბდა ჰერეთის 
სამეფო (ცენტრი თელავი, ბაგრატიონთა დინასტია მართავდა). დასავლეთ საქართველოში 
აფხაზთა სამეფო შეიქმნა (ცენტრი ქუთაისი).  IX-X ს-ების მანძილზე ამ პოლიტიკურ 
ერთეულებს შორის დაძაბული ბრძოლა, საბოლოოდ საქართველოს გაერთიანებითა და 
ერთიანი ქართული ფეოდალური სახელმწიფოს შექმნით დასულდა.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას დამუშავებული ქვეთემების გაერთიანება, 
რედაქტირება, კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ ნაშრომში 
შესატანად. 

ხუთწლიანი თემა: ქართლის სახელმწიფო III-X საუკუნეებში (გარეშე ფაქტორების 
გავლენა შიდაპოლიტიკურ პროცესებსა და საგარეო ორიენტაციაზე):

ადრეფეოდალური ხანის ქართლის სახელმწიფოს არსებობის მთელ მანძილზე გარეშე 
ფაქტორი არა მარტო ქვეყნის შიდაპოლიტიკურ ვითარებაზე მოქმედებდა, საგარეო 
ორიენტაციასაც განსაზღვრავდა. პართულ ხანაში რომის ხელისუფლება ქართლთან 
დამოკიდებულებაში თუ კავკასიის ზეკარების დაცვის ვალდებულებითა და მეგობრული 
ურთიერთობის სტატუსით კმაყოფილდებოდა, ისტორიის ასპარეზზე სასანიანთა ირანის 
გამოსვლის (224/226 წ.) შემდეგ, ასეთი მიდგომა შეიცვალა.

მესოპოტამიის დასაუფლებლად  ცვალებადი წარმატებით მიმდინარე ირან-რომის 
მეტოქეობა, 260 წელს ქ. ედესასთან რომაელთა მარცხის შემდეგ, ირანის სასარგებლოდ 
შეიცვალა, ქართლი ირანის  მეგობარ ქვეყნათა შორის აღმოჩნდა. 262 წელს შესრულებულ 
„ზოროასტრის ქააბას“ წარწერაში ქართლის მეფე ირანელ დიდებულთა შორის მეოთხე 
ადგილზე იხსენიება. სასანიან პოლიტიკოსთა აზრით, ეს იყო ერთგვარი გარდამავალი 
ხანა, რომელსაც ქვეყნაზე ირანის სრული გავლენის დამყარება უნდა მოჰყოლოდა. მაგრამ, 
აღმოსავლეთში იმპერატორ დიოკლეტიანეს (282-305) აქტიურობამ და 298 წელს ქ. 
ნისიბისში ირანთან დადებული 40-წლიანი ზავით ქართლზე რომის გავლენა დამყარდა, 
ქართლის სახელმწიფოში შიდაპოლიტიკური ვითარება და საგარეო ორიენტაცია 
შეიცვალა. I.  იმპერატორ დიოკლეტიანეს შუამდგომლობით სომხეთსა ქართლს შორის, 
მოწესრიგდა სასაზღვრო დავა; II. იმპერატორ კონსტანტინე დიდის (306-337) დროს 
ქართლში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა.

ნისიბისის ზავის ვადის გასვლის შემდეგ, მირიან მეფის შთამომავალთა ტახტისათვის 
ბრძოლას 369 წელს ქართლის სამეფოს ორ ნაწილად-ირანისა და ბიზანტიის გავლენის 
სფეროებად გაყოფა მოჰყვა, რომლის მთლიანობა V ს-ის 30-იანი წლების ბოლოს აღდგა.

ვახტანგ გორგასლისა და მის მემკვიდრეთა მეფობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ქართლი 
ირანის გავლენაში მყოფ ქვეყანას წარმოადგენდა, ირანის  მმართველი წრეების მხრივ 
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არაერთი სადამსჯელო ოპერაცია  (460, 491, 523 წლებში) განხორციელდა, რომელსაც 
შედეგად დაახლ. 537 წელს ქართლში მეფობის გაუქმება მოჰყვა. ეს იყო საგარეო 
ფაქტორის ყველაზე უხეში გამოვლენა. ქვეყნის უშუალო მმართველები ირანელი 
მოხელეები-მარზპანები გახდნენ (მათი ძირითადი რეზიდენცია ალბანეთის ქ.  ბარდა. 

დაახლ. 555 წელს ქართლის სახელწიფოებრიობა ისევ გარეშე ფაქტორის (ბიზანტიის 
იმპერატორის იუსტინიანე  I-ის მხარდაჭერით) გავლენით აღსდგა, და ქართლის ტახტზე 
ერისთავთა-მთავრის ტიტულით გუარამ I ბაგრატიონი ავიდა, რომელიც პრობიზანტიური 
კურსის გამტარებელი იყო. იგი ედგა სათავეში 571 წელს ანტიირანულ აჯანყებას, 589 
წელს მონაწილეობდა ანტიირანულ კოალიციაში, მაგრამ ეს იყო უშედეგო ცდა, ქვეყანა 
ირანელთა ქვეშევრდომობისგან განთავისუფლებულიყო. სასანიანთა ბატონობისაგან, ისევ 
გარეშე ფაქტორის გალენით, ქართლი 628 წელს განთავისუფლდა, რასაც 
შიდაპოლიტიკური ცვლილება მოჰყვა. იმპერატორმა ჰერაკლემ (610-641) ქართლის 
ერისთავთა-მთავრის ტახტზე ისევ ფარნავაზიანთა დინასტიის წარმომადგენელი 
ადარნასე დასვა. რასაც შემდეგ, უკვე არაბთა ბატონობის ხანაში,  შიდაპოლიტიკური 
დაპირისპირება მოჰყვა. ბიზანტიელთა მხარდაჭერით 681/685 წლებში ქართლის 
ერისმთავრის ტახტი ბაგრატიონებმა დაიბრუნეს. სეტფანოზ II  ფარნავაზიანი 
იძულებული გახდა ქართლი დაეტოვებინა და დასავლეთ საქართველოში გადასულიყო. 
ქართლიდან განდევნილი ფარნავაზიანთა სახლის წევრმა არჩილმა ბიზანტიის 
იმპერატორის ლევ III ისავრიელის მხარდაჭერით მხოლოდ 719 წელს მიიღო ტერიტორია 
„კლისურთგან მოღმარი შორაპნადმდე“, 731 წელს კი ქართლში გადმოვიდა და სტეფანოზ  
III ბაგრატიონს გაუცვალა კახეთში. სტეფანოზ III ამის შემდეგ იწოდა „ქართველთა და 
მეგრელთა ერისმთავრად“, რაც ასახულია ატენის სიონის ფრესკულ წარწერაში.

ვაჟა კიკნაძე – თემა: საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და 
ფუნქციონირება X საუკუნის II ნახევრიდან XV საუკუნის 60-იან წლებამდე (ეკონომიკა, 
იდეოლოგია, ტერიტორია, სახელმწიფო მოწყობა, განვითარების ტენდენციები) (IX-X 
პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: 

„საქართველო XV საუკუნეში.“
კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ XV საუკუნეში, საქართველოს სამეფო-

სამთავროებად ოფიციალურად დაშლამდე, საქართველოს ორი, ან მეტი მეფე 
ერთდროულად მართავდა (ყველა მათგანი ლეგიტიმურობაზე პრეტენზიას აცხადებდა). 
ნაჩვენები გვაქვს, რომ ასეთ სიტუაციას, სათავე დაუდო ჯერ კიდევ XIV ს-ში  გაჩენილმა 
ე.წ. „პროვინციის მეფეთა“ ინსტიტუტმა. ეს სიტუაცია გულისხმობდა იმას, რომ 
ცენტრალური ხელისუფლება ვერ ახერხებდა სამეფო დინასტიის გვერდითი შტოების 
კონტროლს. 1373 წლისთვის, ჩვენი კვლევის თანახმად, სამეფო ხელისუფლება დროებით 
ხელში ჩაიგდო  ე.წ. „პროვინციის მეფემ“, გიორგი ალასტანელმა, რომელიც დაიღუპა 
შემოჭრილ თურქ მოთარეშე „ხოსია ბაიდარის ძესთან“ ბრძოლაში (ჩვენ ასევე 
დავადგინეთ, რომ ეს პიროვნება გახლავთ მიხეილ პანარეტოსთან დაფიქსირებული - 
ხაჯი ომარ ბაირამის ძე). სწორედ „პროვინციის მეფეთა ინსტიტუტიდან იღებს სათავეს XV 
ს-ში ფეხმოკიდებული ე.წ. „ორიანობა“, ანუ ორი მეფის ერთდროული მეფობა. ამ 
პროცესების გაღრმავებაზე კატასტროფული გავლენა მოახდინა თემურ-ლენგის რვაგზის 
შემოსევებმა და შავი ჭირის ეპიდემიამ (1346-1348 წწ-ში).
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ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას დამუშავებული ქვეთემების გაერთიანება, 
რედაქტირება, კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ ნაშრომში 
შესატანად.

ქეთევან ქუთათელაძე – თემა: ქართული სახელმწიფოებრიობის ფორმები XVI-XVIII 
საუკუნეთა ქართულ წყაროებში (IX-X პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: 

„სოციალური სისტემა, მმართველთა და დაქვემდებარებულთა როლი“ 
როგორც ცნობილია, საზოგადოების სოციალური სისტემა, ესაა სოციალურ 

ურთიერთობათა ერთობლიობა, რომელიც წარმოიშობა და ვითარდება მოცემულ 
საზოგადოებაში სხვადასხვა დროსა და სივრცეში. სოციალური სისტემა სხვადასხვა 
ეპოქაში სხვადასხვანაირად გამოიყურება, რაც დამოკიდებულია საზოგადოების წევრების 
განსხვავებულ სოციალურ მდგომარეობასა და სტატუსზე. შუა სს-ში სოციალურ 
ურთიერთობებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავდა და არეგულირებდა ის სამართლებრივი 
სფერო, რომელიც შესაბამისი იდეოლოგიით ამყარებდა მმართველთა ძალაუფლების 
ლეგიტიმაციას და ფუნქციას სძენდა მათ როლს სოციუმის დაცვის საკითხში, ისევე 
როგორც, დაქვემდებარებულებს განუსაზღვრავდა მათ უფლება-მოვალეობებს 
სახელმწიფოსთან, მეფესთან და ეკლესიასთან მიმართებაში.

გვიან შუა საუკუნეების საქართველოში მმართველთა ფენას შეადგენდა ფეოდალთა 
კლასი შემდეგი შემადგენლობით: მეფე, სამეფო ოჯახი, თავადთა ფენა, აზნაურთა წოდება, 
საეკლესიო ფეოდალები და „დიდვაჭრები“, რომელთაც სახელმწიფოს მართვის და 
ძირითადი ქონების განკარგვის კონკრეტული უფლება-მოვალეობები ჰქონდათ. მეფე 
მსხვილ ფეოდალებთან ერთად ანხორციელებდა ქვეყნის მართვას, რაც გამოიხატებოდა 
საკანონმდებლო, სამხედრო (+ნადირობა), საეკლესიო მმართველობით, თავდაცვითი 
ღონისძიებებით, ფულის მოჭრით, საგარეო ურთიერთობებით.

როგორც ნ. ბერძენიშვილი აღნიშნავდა,  XV ს-ან მეფე უკვე „ღმრთისა სწორი“ აღარ არის 
და ეს „დარბაზ-ბატონები“ მისი „ძმები“ და „შვილებია“. აღნიშნულს ადასტურებს 1590 
წლის [„ბრძანება სვიმონ I-ისა მეკობრეთ-მძებნელის შესახებ“], სადაც მეფეთ-მეფე სვიმონი 
„უზედაესთა“ მოახსენებს, ხოლო „უქუედაესთა“ უბრძანებს. თუმცა იქვე ხასგასმულია, 
რომ „ეპისკოპოზნო, თავადნო, აზნაურნო და გლეხნო, დიდნო და მცირენო, ვინგიდავინ 
ბრძანებისა ჩუენისა მორჩილნი იყუნეთ“ (ქსძ, II, 1965: 204). მსგავსი დამოკიდებულება 
მოიპოვება აგრეთვე ერეკლე II-ის 1792 წლის „ჯარის დაბარების წიგნში“ რევაზ 
ამილახორისადმი, სადაც მეფე სათავადოს მეთაურს „ბატონს ამილახორს რევაზს“ 
მოახსენებს ჯარის გამოყვანის ბრძანების შესახებ. იოანე ამილახორიშვილისადმი, 
რომელიც სათავადოს ხელმძღვანელთან შედარებით რანგით ქვემოთაა, მიმართვას კი 
ბრძანების ტონი აქვს: „ქ. ჩვენი ბრძანება არის ამილახორიშვილო იოანე“. რევაზ 
ამილახვრის მიმართვისგან განსხვავებით, ის უფრო ულტიმატუმს ჰგავს: „იცოდეთ, ვინც 
დაგვაკლდება: თავადი, აზნაური თუ გლეხი და კომლად არ წამოვლენ, 
გარდაუხდევინებელს არ გაუშვებთ და თქვენც ავად მოგეპყრობით“ (ქსძ, II, 1965: 529).

სახელმწიფო მმართველობა ძირითადად მეფის ხელისუფლებით გამოიხატებოდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ განსახილველ ეპოქაში იგი დასუსტებულია, წარმოდგენილია 
სახელმწიფოს მმართველობის თითქმის ყველა სფეროში. გვიან შუა საუკენეების 
სამართლის ძეგლების მიხედვით, მმართველთა წრეს განეკუთვნებოდნენ და 
მემამულეებად ითვლებოდნენ ასევე მეფის ოჯახის წევრები. „სადედოფლო“ მთელი 
სოციალური სტრუქტურა იყო, ასევე ბატონიშვილები - მეფის ძმები და შვილები.



23

მეფეს, დედოფალსა და უფლისწულებს, ყველას ცალ-ცალკე აქვსთ კერძო საკუთრება. 
მეფის გარდა, დედოფალიც და ბატონიშვილებიც ამტკიცებენ სიგელებს, გასცემენ 
შეწირულობებს, მათაც ჰყავთ აზნაურები და გლეხები. მათ ჰქონდათ ასევე 
მართლმსაჯულების უფლება. გვიან პერიოდშიც საქართველოში სახელმწიფოს მეთაური 
მეფე სიცოცხლის ბოლომდე სარგებლობს ხელისუფლებით, რასაც განსაზღვრავს 
მემკვიდრეობის პრინციპი, მეფე არ სამართლდება და მას არ აქვს იურიდიული 
პასუხისმგებლობა. თვითონ მეფე კი წარმოდგენილია, როგორც უმაღლესი მოსამართლე. 
მნიშვნელოვანი საქმის გარჩევის დროს ზოგჯერ საქმეში რთავდა დედოფალს, 
ბატონიშვილებს, დარბაზს და ა.შ. მაგრამ, ძირითად საქმეს თვითონ უძღვებოდა. მეფის 
გადაწყვეტილება არ საჩირვდებოდა ანუ არ ექვემდებარებოდა გადასინჯვას, მეფეს კი 
შეეძლო თავიდან გამოეტანა განაჩენი ან შეეჩერებინა აღსრულება. მეფე სამეფოს 
ნებისმიერ წერტილში განიხილავდა საერო საქმეს, თვით ადგილობრივი ფეოდალის 
იურისდიქციაში შემავალსაც და მის განაჩენს ფეოდალიც კი ვერ შეეწინააღმდეგებოდა. 

XV ს-ის ბოლოს ქართული სამეფოს ეკონომიური და პოლიტიკური დაშლის და 
დაქვეითების, მეფის ცენტრალიზებული ხელისუფლების შესუსტების შედეგად 
ჩამოყალიბდა ფეოდალური მიწისმფლობელობის და ფეოდალთა იერარქიულ-
პოლიტიკური ფორმა სათავადოთა სისიტემის სახით. თითოეული სათავადო იყო 
სახელმწიფო სახელმწიფოში. სათავადოების სისტემა რეგრესი იყო და ნეგატიური მხარე 
ერთიანი ქართული სახელმწიფოსთვის. სათავადოების ჩამოყალიბება ძირითადად 
ხდებოდა სამეფო-სახასო მიწების მითვისებით და საგამგეოდ გადაცემული (საერისთავო) 
ტერიტორიების დაქვემდებარებით.

სხვადასხვა კატეგორიის მიწებით შედგენილი თავადის სამფლობელო უკევე მკვიდრი 
იყო და მეფეს მხოლოდ ღალატის შემთხვევაში ჰქონდა მისი ჩამორთმევის უფლება. 
თავადთა წოდება უმაღლეს სახელმწიფო თანამდებობებზეც ინიშნებოდა და მასაც 
სამემკვიდრეო საკუთრებად აქცევდა. თავადისა და სათავადოს მოხელეები თავადის 
აზნაურები და მსახურები იყვნენ. ზოგიერთი დიდი თავადი სამეფო გადასახადებისგან 
თავისუფლდებოდა. იშვიათად, ლაშქარ-ნადირობისგან. თავადი იყო 3 კატეგორიის: 
„დიდებული“, „საშუალო“ და „მცირე“. დიდებულ თავადებს ჰქონდათ დიდი 
სამფლობელო, რომელიც განმსაზღვრელი იყო და უმაღლესი თანამდებობები. თავადი 
იყო სათავადო „სახლის უფროსი და ბატონი“, თავადიშვილები კი სახლიკაცები, 
რომელთა ნებაყოფლობით ნიშნავდა მეფე თავადს. სათავადოს მართვა-გამგეობა სამეფო 
კარის მიბაძვით იყო მოწყობილი მსგავსი სამოხელეო აპარატით.

მმართველთა ფენას მიეკუთვნება აზნაურთა წოდებაც, რომელიც ფეოდალური კლასის 
ქვედა ფენაა. აზნაურები იყვნენ ქვეშევრდომები მეფის, ეკლესია-მონასტრებისა და 
თავადების. აზნაურიც 3 კატეგორიის იყო _ „დიდი“, „შუა“ და „ცალმოგვი“. აზნაურთა 
მოვალეობა იყო თავის სიუზერენისადმი სამსახური ლაშქარ-ნადირობის დროს, 
მოხელეობა და მასპინძლობა. 

მმართველთა ფენას მიეკუთვნებოდა საეკლესიო ფეოდალებიც. სისხლის ფასიდან 
გამომდინარე დიდებულ თავადს უტოლდებოდნენ მთავარეპისკოპოსები და 
მიტროპოლიტები, საშუალოს - ეპისკოპოსები, მცირეს - არქიმანდრიტი. აზნაურთა 
წოდებას შეესაბამებოდა წინამძღვარი, მღვდელ-მონაზონი და მღვდელი. ეკლესიის 
დანარჩენი წვრილი პერსონალი გლეხთა წოდებას შეეფარდებოდა. კახეთში ალავერდელი, 
რუსთველი, ბოდბელი და ნეკრესელი ეპისკოპოსები სადროშოს ხელძღვანელებიც იყვნენ.

ფეოდალური კლასის პრივილეგიით სარგებლობდა ვაჭართა ფენიდან „დიდვაჭრები“ 
და „შუავაჭრები“, რომლებიც აზნაურთა ფენასთან იყვნენ გათანაბრებული, რომელთა 
მდგომარეობას განსაზღვრავდა არა გვარიშვილობა, არამედ, ქონებრივი შეძლება. 



24

დიდვაჭრები, გარდა იმისა, რომ მსხვილ ქალაქებში ფლობდნენ ქარვასლებს, დუქნებსა  
და სახლებს, მონაწილეობას იღებდნენ ქვეყნის მართვაში, რაც გამოიხატებოდა 
დიპლომატიური სამსახურის შესრულებაში. ამ კატეგორიის ვაჭარი ვალდებული იყო 
მეფისა  და სამეფო ოჯახისთვის მიერთმია ძვირფასი საჩუქრები.

სოციალური სისტემის ასევე მნიშვნელოვანი ფენაა ე.წ. დაქვემდებარებულები, 
რომელიც ძირითადად მოიცავს გლეხთა კლასს და სოციალურად მასთან გათანაბრებულ 
ფენებს. გლეხთა კლასი ძირითადათ წარმოადგენდა მწარმოებელ ფენას, რომელსაც 
სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა სახელმწიფოსთვის. მისი დაცვა და სიძლიერე ასევე 
განსაზღვრავდა ქვეყნის კეთილდღეობას. გლეხთა ფენა ორ კატეგორიად იყოფოდა: 
მსახური და მებეგრე. მსახური შედარებით პრივილეგირებული ნაწილი იყო, რომელსაც 
ევალებოდა ბატონის მიმართ სამსახური, ლაშქარ-ნადირობის დროს ცხენით ხლება და 
მასპინძლობა. ფეოდალთა დაქვემდებარებში ისინი ზოგჯერ ასრულებდნენ საპოლიციო 
ფუნქციებსაც. მსახურეულთა ფენას განეკუთვნებოდნენ როგორც მხლებელ/მოლაშქრე-
მსახურები ასევე, მოხელე-მსახურები (ნაცვალი, გზირი, იასაული, მოურავი, მამასახლისი 
და სხვ.) და ხელოსანი მსახურები (მეღვინე, ხაბაზი, მჭედელი, მზარეული და სხვ.). ასეთი 
გლეხის მთავარი ვალდებულება იყო სამასპინძლო ანუ ძღვენი, რომელიც ადრე ბატონის 
სტუმრობას ან გამასპინძლებას გულისხმობდა, შემდეგ კი ნატურალური გადასახადის 
მნიშვნელობა მიიღო. რაც შეეხება მებეგრე ანუ მოყალნე გლეხს, მას ევალებოდა ბეგარის 
ანუ ყალანის გადახდა ფულადი და ნატურალურის სახით მიწის სარგებლობიდან 
გამომდინარე. მსახურ და მებეგრე გლეხებთან გათანაბრებული იყო მესამე და მეოთხე 
კატეგორიის ვაჭრები, ასევე, ზემოაღნიშნული ეკლესიის ქვედა ფენა.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას დამუშავებული ქვეთემების გაერთიანება, 
რედაქტირება, კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ ნაშრომში 
შესატანად.

პაპუნა გაბისონია – თემა:  დასავლეთ საქართველოს სამეფოები XV-XVIII საუკუნეებში 
(IX-X პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ორი ქვეთემა: 

1. „დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები XVII საუკუნის II ნახევარში. 
სახელმწიფოებრივი კრიზისი და გარეშე საფრთხეები.“

XVII საუკუნის მეორე ნახევარში დასავლეთ საქართველოს ისტორია მთლიანად 
ფეოდალური შიდა დაპირისპირებით გამოირჩევა. არც ამ საუკუნის პირველი ნახევარი 
იყო მშვიდობიანი პერიოდი, მაგრამ შემდგომი ათწლეულები სრული ანარქია იყო (ნ. 
ბერძენიშვილი). შინა ომებს ზედ ოსმალეთის იმპერიის მზარდი გავლენაც დაერთო. 
ამიერიდან ოსმალეთის სულთნის ხელქვეითი ახალციხის ფაშა დასავლეთ საქართველოს 
პოლიტიკური ერთეულების საშინაო საქმეებში სულ უფრო ხშირად ერთვოდა. 
პოლიტიკური და სამოქალაქო წესრიგის მოშლას საზოგადოების მორალურ-ზნეობრივი 
დაქვეითებაც დაემატა. ნორმად გადაიქცა ქართველების ოსმალებზე ტყვედ გაყიდვა, რაც 
უარყოფითი ეკონომიკური ბალანსით და  ოსმალეთის მონათა  ბაზრების მზარდი 
მოთხოვნით იყო გამოწვეული. 

1657 წელს სამეგრელოს მთავარი ლევან II დადიანი გარდაიცვალა, რომელიც ამ 
საუკუნის პირველი ნახევრის დასავლეთ საქართველოს უპირველესი ხელისუფალი იყო. 
ლევან II თავისი ეპოქის ,,ღვიძლი შვილი“ იყო. მან საქართველოს ჩრდილო-
დასავლეთით, თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე აფსუა-ადიღეური მოდგმის 
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ტომების აგრესიული ექსპანსია შეაჩერა და ამით დიდი ეროვნული საქმე გააკეთა. მეორეს 
მხრივ, იმერეთის სამეფოზე მისმა მრავალრიცხოვანმა თავდასხმებმა მთელი დასავლეთ 
საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური საფუძვლების მოშალა და დიდი ხნით 
განვითარება შეაჩერა.

ლევანის გარდაცვალებით ისარგებლა იმერეთის მეფე ალექსანდრე III-მ (1634-1660) და 
სასწრაფოდ დალაშქრა სამეგრელო. ეს ლაშქრობა თავისებური რევანში იყო სამეგრელოს 
გარდაცვლილი მთავრის წინა სამხედრო კამპანიების საპასუხოდ. იმერეთის მეფემ 
სამეგრელოს აღმოსავლეთი ნაწილი მიიერთა ახალ მთავრად ვამეყ დადიანი დასვა. 
ალექსანდრე მეფემ თავისი წარმატება 1658 წელს ბანძასთან მომხდარ ბრძოლაში 
გამარჯვებით კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლაში იმერეთის მეფის ჯარმა ქაიხოსრო 
გურიელისა და ლიპარიტ დადიანის ლაშქარი დაამარცხა, რომელთაც ქართლისა და 
სამცხის საფაშოს სამხედრო ძალაც ეხმარებოდა.

ალექსანდრე მეფეს პირველი მეუღლისაგან მემკვიდრე კი ჰყავდა, მაგრამ მის 
კანონიერებას დიდხანს არ ცნობდა. მეორე ცოლთან, დარეჯან დედოფალთან (თეიმურაზ 
I-ის ასული) მას შვილი არ ჰყოლია. გარდაცვალების წინ იძულებული გახდა ბაგრატი 
თავის მემკვიდრედ გამოეცხადებინა. 1660 წლის მარტში იმერეთის მეფე ბაგრატ IV 
გახდა, რომლის დროსაც პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო. 
ახალგაზრდა მეფეს დედინაცვალი, დარეჯან დედოფალი გადაემტერა, რომელიც 
ძალაუფლებას აშკარად ეცილებოდა. დარეჯანმა მეფე შეიპყრო და დააბრმავა. შემდეგ 
ვინმე ვახტანგ ჭუჭუნიას შვილზე იქორწინა, რომელიც ბაგრატიონად და შესაბამისად 
მეფედ გამოაცხადა. იმერეთის თავადები ამით შეურაცხყოფილები დარჩნენ და მათი 
პოზიციები გაიყო. ქვემო იმერეთის ფეოდალები ვამეყ დადიანის გამეფების მომხრეები 
იყვნენ, ხოლო ზემო იმერეთის თავადები ქართლის მმართველის, ვახტანგ V-ის 
(შაჰნავაზი, 1658-1675) იმერეთში გაბატონებას უჭერდნენ მხარს. ვამეყ დადიანმა 
დასწრება გადაწყვიტა და სასწრაფოდ ქუთაისი დაიკავა. არაკანონიერ მეფე ვახტანგი 
დააბრმავა და დარეჯანი დააპატიმრა. დროებით სამეგრელოს მთავარი იმერეთის მეფე 
გახდა. მოვლენების ასეთი განვითარება ქართლის გამგებელს უყურდღებოდ არ 
დაუტოვები და ჯარით იმერეთში გადავიდა.საბოლოოდ ვამეყი და ვახტანგ V მორიგდნენ 
და იმერეთი შუაზე გაიყვეს. საზღვარი მდინარე ბუჯისწყალზე დაიდვა. ეს შეთანხმება 
დიდხანს არ შენარჩუნებულა და ქართლის მეფემ სამეგრელო დალაშქრა. ოდიშის 
მთავარი სვანეთში გაიქცა. სამეგრელოს ახალ მთავრად ვახტანგ V-მ შამადავლა დასვა, 
რომელიც მთავრობას ლევან III-ის სახელით შეუდგა. ის ქართლის მეფის ძმისშვილ 
თამარზე დაქორწინდა. სილამაზით განქმული ეს ქალი მრავალი წლის მანძილზე შინა 
ომების მთავარი მიზეზი შეიქმნა. გურიის ერისთავი დემეტრე ვახტანგ მეფეს ეახლა და 
მორჩილება აღუთქვა. ქუთაისში იმერეთის ახალ მეფედ ვახტანგ V-მ თავისი ძე არჩილი 
გამოაცხადა.

ქართლის მმართველის დასავლეთ საქართველოში ლაშქრობით და იმერეთში მისი 
ძის, არჩილის გამეფებით ირან-ოსმალეთს შორის ზოჰაბისა და ამასიის ზავის პირობები 
ირღვეოდა. ამითომ ოსმალეთის ხელისუფლებამ იმერეთიდან ირანის ქვეშევრდომ 
ვახტანგის და არჩილის სასწრაფოდ გასვლა მოითხოვა. 1663 წელს არჩილმა იმერეთი 
დატოვა და კახეთში გადავიდა. იმერეთში ახალციხის ფაშას დახმარებით მცირე ხნით 
დემეტრე გურიელი გამეფდა და სამეგრელოში გამთავრებაც მოახერა. თუმცა იმერეთი 
თავადებმა დემეტრე დაამხეს და დააბრმავეს. სამეფო ტახტზე ისევ უსინათლო ბაგრატ IV 
ავიდა (1663 წ.). გურიის მთავარი გიორგი ქაიხოსროს ძე გურიელი გახდა, ხოლო 
სამეგრელოს დევნილმა მთავარმა ლევან III-მ ხელისუფლება კვლავ დაიბრუნა. 
უსინათლო მეფემ უპირველეს ყოვლისა ომი გამოუცხადა სამეგრელოს მთავარს თავის 
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მომხიბლავი მეუღლის გამო და ბრძოლაში გამარჯვების მოპოვების შემდეგ თამარ 
დედოფალი წაართვა. დამარცებულ მთავარს ბაგრატმა იძულებით თავისი და შერთო. ეს 
ორი ახალი საქორწინო რიტუალი კურთხევით დააგვირგვინა დასავლეთ საქართველოს 
კათალიკოსმა სვიმონ II ჩხეტისძემ (ჩხეიძე). ბაგრატ მეფეს თამარის გადედოფლებამ 
პრობლემები შეუქმნა, რადგან ახალი დედოფალი ძალიან მოეწონა გურიის მთავარ 
გიორგის, რომელიც მიზნის მიღწევას სამხედრო ძალით აპირებდა. შემდგომ ბაგრატ IV 
იძულებული გახდა თავისი ქალიშვილი გურიის მთავრისთვის მიეთხოვებინა (1677 წ.), 
თუმცა გურელმა ერთხანს შეძლო სიმამრისთვის სიდედრი წაერთმია. 

1666 წელს იმერეთის მეფის სახლთუხუცესმა სეხნია ჩხეიძე (ჩხეტისძე), რომელიც 
დასავლეთ საქართველოს კათალიკოსის ძმა იყო, სახელმწიფო ღალატი ჩაიდინა. მან 
ქუთაისის  მოტყუებით აიღო და შიგ ოსმალური გარნიზონი შეიყვანა. მომდევნო წელს 
მოურავმა ბეჟან ლორთქიფანიძემ სამეფოს დედაქალაქის მთავარი ციტადელი მტრისაგან 
გაანთავისუფლა. 1668 ახალციხის ფაშას დახმარებით დარეჯან დედოფალმა იმერეთის 
სამეფო ტახტის დაკავება მოახერხა, მაგრამ იმავე წელსვე ხოსია ლაშხიშვილმა 
დედოფალი და მისი უსინათლო ქმარი მოკლა. ბაგრატ IV-მ მეფობა ისევ დაიბრუნა. ასევე 
სეხნია ჩხეიძემ ოსმალთა ჯარის ქუთაისში შეყვანა მოახერხა და ამიერიდან თურქები 
იმერეთის სამეფოს მთავარ ციხეში XVIII საუკუნის 70-იან წლებამდე იყვნენ 
დისლოცირებული. 1669 წელს გამართულ ჩხარის ბრძოლაში იმერეთის მეფემ სეხნია 
ჩხეიძისა და ლევან დადიანის გაერთიანებული ჯარის დამარცხება მოახერხა. 1671 წელს 
დადიანმა კი გაიმარჯვა იმერეთის მეფეზე, მაგრამ იმავე წელს გეგუთის ბრძოლაში 
დამარცხდა და ტყვედ ჩავარდა. ის ფიცის ქვეშ შეიწყალეს და გაანთავისუფლეს. 
მომდევნო წელს იმერეთში გიორგი გურიელი შეიჭრა, რომელსაც ოსმალები 
ეხმარებოდნენ. მის მიზანს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ თამარ დედოფლის ხელში 
ჩაგდება შეადგენდა, მაგრამ ეს მაშინ ვერ მოახერხა. ოსმალები პარალელურად 
სამეგრელოსაც შეესივნენ. ბაგრატ იმერთა მეფემ გურიელის ამბოხს საკუთვრივ გურიაში 
სადამსჯელო ლაშქრობის მოწყობით უპასუხა.

სამეგრელოში ამ დროს პოლიტიკურ ასპარეზზე აზნაური ჩიქვანები (სოფ. გორდიდან) 
გამოჩნდნენ. გაბრიელ ჩიქვანი ჭყონდიდელი ეპისკოპოსი იყო, ხოლო მისი ძმა კაცია ჯერ 
იმერეთის მეფეს ემსახურებოდა. ხოლო შემდეგ ძმის ხელშეწყობით დადიანის ვეზირი 
გახდა. 1678 წელს იმერეთის სამეფო ტახტი არჩილმა დაიკავა. მას ლევან III დადიანი და 
იმერეთის თავადები დახმარნენ. ოდიშის მთავარმა დახმარების სანაცვლოდ პირველი 
ცოლი, თამარი დაიბრუნა. მომდევნო წელს არზრუის ფაშას  დახმარებით განდევნილმა 
ბაგრატმა იმერეთის სამეფო ტახტზე ასვლა კიდევ ერთხელ მოახერხა. არჩილი რაჭაში 
გაიხზნა, რის გამოც ოსმალებმა ეს მხარეც დაარბიეს. ბაგრატმა ოდიში დალაშქრა და 
თამარ დედოფალიც დაიბრუნა. დადიანმა მხოლოდ გურიის მთავრის დახმარებით 
მოახერხა ხელისუფლების დაბრუნება. 1681 წელს ლევან III დადიანი გარდაიცვალა. 
გურიის მთავარმა გიორგიმ სამეგრელოს მთავრის მემკვიდრე უფლისწული ოკლა და 
ოდიშში გამთავრება მოინდომა, მაგრამ წინააღმდეგობის გამო ვერ მოახერხა. იმავე წელს 
უსინათლო ბაგრატ IV-ც გარდაიცვალა. მისი უკანონო ძე ალექსანდრე ქართლს მეფე 
გიორგი XI ჰყავდა მძევლად. ამით გიორგი გურიელმა ისარგებლა და იმერეტში გამეფება 
მოახერხა, თან დედამთილი თამარიც ხელში ჩაიგდო. 1683 წელს ალექსანდრე 
უფლისწულმა იმერეთის თავადების ნაწილის და ახალციხის ფაშას დახმარებით 
გამეფება მოახერხა.

ლევან III დადიანის გარდაცვალების შემდეგ ოდიშის ფაქტობრივი მმართველები 
ჩიქვანები გახდნენ, ჯერ კაცია, შემდეგ მისი ძე გიორგი, რომელსაც სამეგრელოს 
მოსახლეობას უმოწყალოდ ტყვედ ყიდიდნენ. გიორგი ჩიქვან-ლიპარტიანმა ოდიშის 
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ნომინალურ მთავრად ლევან III-ის უკანონო შვილი ლევან IV დანიშნა, რომელიც 
ოსმალეთიდან ჩამოიყვანა. საბოლოოდ, 1691 წელს ლევან IV ისევ ოსმალეთში გაიქცა და 
ამით დადიანთა ძველმა დინასტიამ არსებობა შეწყვიტა. ამ პერიოდში სამეგრელოს დიდ 
საფრთხეს უქმნიდა აფხაზთა მეკობრული თარეში, რომელიც ამ რეგიონს დიდი 
საფრთხეს უქმნიდა. 1704 წელს ოდიშის მთავარი გიორგი ჩიქვანის ძე კაცი გახდა, 
რომელმაც დადიანობა მიისაკუთრა. იმერეთის მეფე ალექსანდრე IV-ს შოშიტა რაჭის 
ერისთავი და ბეჟან ლორთქიფანიძე დაუპირისპირდნენ (მათთან იყო გიორგი 
ლიპარტიან-ჩიქვანი). 1684 წელს სოფელ როკითთან მომხდარ ბრძოლაში გამარჯვება 
ალექსანდრე მეფეს დარჩა. გურიაში გიორგი გურიელის გარდაცვალების შემდეგ 
მთავრად მისი ძმა მალაქია დაჯდა, თუმცა ის ძმისშვილმა ქაიხოსრო გიორგის ძემ 
ჩამოაგდო და შემდეგ დააბრმავა. საბოლოოდ, ახალციხის ფაშას ჩარევით ქაიხოსრო 
მიკლეს და ტახტი მალაქიას დაუბრუნეს. მალე ფაშას გადაწყვეტილებით მამია გიორგის 
ძეს მიაკუთვნეს  გურიელობა, ხოლო მალაქია შემოქმედელი ეპისკოპოსი გახდა.

იმერეთის მეფე რაჭის ერისთავ პაპუნა II-ს და მასთან შეხიზნულ  ქართლის მეფე 
გიორგი XI-ს დაუპირისპირდა და მათ შორის ბრძოლა დაიწყო. აეთ ვითარებაში რაჭაში 
რუსეთიდან არჩილი (გიორგი XI-ის) ჩავიდა. ის იმერეთში გამეფებას ცდილობდა, თუმცა 
ეს მაშინვე ვერ მოახერხა. 1690 წელს არჩილმა ოსმალების დახმარებით იმერეთში 
გამეფება მაინც შეძლო. მის წინააღმდეგ ალექსანდრე მეფესთან ერთად გიორგი აბაშიძე 
გამოვიდა. გოდოგანის ბრძოლა არჩილის გამარჯვებით დამთავრდა. ირანისა და 
ოსმალეთის ურთიერთშეთანხმებით არჩილს იმერეთი უნდა დაეტოვებინა. მაგრამ მან 
ბრძოლა გადაწყვიტა და ქუთაისის ციხეში გამაგრებულ ოსმალებს შეუტია. იქიდან 
საპასუხოდ ზარბაზნის ჭურვები დაუშინეს ქუთაისის ღვთისმშობლის ტაძარს, რომელც 
დაინგრა. იმავე წელს ალექსანდრე IV -მ ოსმალთა ჯარის დახმარებით მეფობა დაიბრუნა, 
მაგრამ იმერეთის თითქმის ყველა დიდებული აუჯანყდა და შეთქმულებმა ის შეიპყრეს. 
ალექსანდრე მეფე ქართლის მეფე გიორგი XI-ის ბრძანებით რუისში მოახრჩვეს და იქვე 
დაკრძალეს.

1695 წელს არჩილი იმერეთში მეოთხედ გამეფდა, მაგრამ გიორგი აბაშიძეს მასთან 
დაპირისპირება არ შეუწყვეტია. 1696 წელს აბაშიძემ ვინმე ,,გოჩია“-გიორგი გაამეფა, 
რომელსაც თავისი ქალი თამარი შერთო. იმერეთის ფაქტობრივი მმართველი გიორგი 
აბაშიძე გახდა. მალე ,,გოჩია“ მეფობიდან ჩამოაგდეს და 1698 წელს უკვე მეხუთედ ისევ 
არჩილი გახდა. თუმცა ახალციხის ფაშამ ის მალევე გადააყენა მეფობიდან და იმერეთის 
მეფედ სვიმონი (ალექსანდრე IV-ის ძე) დანიშნა. გიორგი აბაშიძე სვიმონს მალევე 
დაუმოყვრდა (ასული ანიკა მიათხოვა). დის გადედოფლება ვერ აიტანა თამარმა და 
გიორგი ჩიქვან-ლიპარტიანს მისთხოვდა. ამ ქორწინების გამო გიორგი ლიპარტიანი 
მეუღლეს, 7 შვილის დედას გაშორდა. თამარი მამასთან ერთად ფაქტობრივად განაგებდა 
იმერეთს. სვიმონ მეფეს ხელისუფლება ნომინალურადაც არ გააჩნდა. მან ეს  ვერ აიტანა 
და ქართლში გაიქცა. მამია გურიელმა გაქცეული მეფის უკან დაბრუნება მოახერხა და 
თანაც დაუმოყვრდა. ამის მერე გიორგი აბაშიძე გიორგი ჩიქვან-ლიპარტიანთან ერთად 
შეუთანხმდა მამია გურიელს და შეთქმულებმა 1701 წელს სვიმონი მოკლეს.

2. „დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები XVIII საუკუნის I ნახევარში. ბრძოლა 
სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისათვის.“

1703 წელს ოსმალეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება დასავლეთ 
საქართველოს დაპყრობის შესახებ. ამ მიზნით საქართველოსკენ  არზრუმის ბეგლარბეგი 
ხაილ ფაშა დიდი ჯარით დაიძრა. მას იმერეთში მოკლულ სვიმონ მეფის ძმა გიორგი 
უნდა გაემეფებინა. ხალილ ფაშა გურიას მოადგა და ბათუმის ციხის მშენებლობას 
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შეუდგა. მისი მოადგილე ზეკარის გადასასვლელით სამცხიდან იმერეთში შეიჭრა, ხოლო 
ოსმალეთის ფლოტმა სამეგრელოს სანაპიროზე დესანტი გადმოსხა. აფხაზეთის მთავარი 
შარვაშიძე ოსმალების მხარეზე გადავიდა.

მტრის წინააღმდეგ დასავლეთ საქართველოს დარაზმვას გიორგი აბაშიძე ჩაუდგა 
სათავეში. ის დანარჩენ იმერელ თავადებს, ასევე გურიისა და სამეგრელოს მთავრებს 
შეუთანხმდა ოსმალთა წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის თაობაზე. თუმცა მალევე 
მამია III გურიელი ხალილ ფაშასთან გამოცხადდა, ხოლო თავადმა მიქელაძემ მტრის 
ჯარს მეგზურობა გაუწია. ოსმალთა ჯარი ზეკარიდან ბაღდათში შევიდა და თხმელას 
ციხე გაამაგრა. შემდგომ მათ აბაშიძის მამულ არგვეთს შეუტიეს, ჭალატყის ციხე 
ააფეთქეს და სებეკას ციხეც  აიღეს. 

 მალე კონსტანტინოპოლში სულთნის კარზე გადატრიალება მოხდა და ოსმალთა 
ჯარის სარდლობას დასავლეთ საქართველოში ომის საწარმოებლად ფინანსები 
დაუმთავრდა. ოსმალთა მთავარსარდალმა გიორგი აბაშიძესთან მოლაპარაკებები 
დაიწყო, რომელიც მორიგებით დამთავრდა. იმერეთში სვიმონ მეფის ძმა გიორგი 
გამეფდებოდა, რომლის მეურვე აბაშიძე იქნებოდა. იმერეთის მეფე გიორგი IV  გახდა, 
ხოლო ფერსატში ქართველებმა კიდევ ერთი იერიში მიიტანეს ოსმალებზე. მიუხედავად 
იმისა, რომ ოსმალთა 1703 წლის სამხედრო კამპანიამ დასავლეთ საქართველოს სრული 
დაპყრობა ვერ უზრუნველყო, მათ ბათუმის მხარე მაინც მიიტაცეს. ოსმალური 
გარნიზონები ქუთაისის, ფოთის, ანაკლიის, რუხის და ბაღდათის ციხეებში ჩადგნენ.

1704 წელს ოდიშის მთავარი კაცია დადიანი (ჩიქვანი) გახდა. გიორგი აბაშიძის 
აღზევებით უკმაყოფილო იმერეთის თავადები მეფე გიორგი IV -ს მიემხრნენ. იმერეთის 
მეფეს ქართლის მმართველი ვახტანგ VI უჭერდა მხარს. 1707 წელს გიორგი აბაშიძე 
იმერეთის მმართველობა ჩამოაშორეს. ამის შემდეგ გიორგი IV აბაშიძის კუთვნილ 
ციხეებს შეუტია, მერე კი კაცია დადიანის თხოვნით გიორგი ჩიქვან-ლიპარტიანზე 
გაილაშქრა. მანვე აფხაზეთის მთავართან ზავი დადო და ნავარძეთის ციხეც აიღო. 
გაუთავებეი შინა ომი გრძელდებოდ. იმერეთის მეფემ გურიაც დალაშქრა. 1711 წელს უკვე 
დაზავებულმა  გიორგი IV-მ  და გიორგი ლიპარტიანმა რაჭაში ილაშქრეს, თუმცა მეფეს 
ლიპარტიანმა უღალატა. იმავე წელს რაჭის ერისთავი, ბეჟან ლეჩხუმის ბატონი, ზურაბ 
აბაშიძე (გიორგის ძე), გიორგი ლპარტიანი და გურიელ შეითქვნენ და გიორგი მეფე 
იმერეთიდან გააძევეს. იმერეთის მეფე მამია III გურიელი გახდა. შეთქმლთა ნაწილი 
მალე ისევ გიორგი VI-ს დაუკავშირდა და 1712 წელს ჩხარის ბრძოლაში მამია გურიელი 
დაამარცხეს. გიორგი კვლავ გამეფდა. მომდევნო წელს გურიელმა მეფის დამარცხება 
ოკრიბის ბრძოლაში მოახერხა და ისევ გამეფდა. 1714 წელს ის გარდაიცვალ და იმერეთში 
მეფობა კვლავ გიორგიმ დაიბრუნა.

1715 წელს შიდა დაპირისპირებით სარგებლა გიორგი ლიპარტიანის შვილა ბეჟანმა 
(ლეჩხუმის გამგებელი) და იმერეთის მეფის დახმარებით ოდიშის მთავრობა მოიპოვა. 
ბეჟანმა საკუთარი  მამა დააპატიმრა, ხოლო დანარჩენი მოწინააღმდეგეები დაამარცხა. 
ბეჯან დადიანი და ზურაბ აბაშიძე ახალციხის ფაშის დამხმარე რაზმთან ერთად 1716 
წელს სიმონეთთან  გიორგი VI-ს და  რაჭის ერისთავს შეებრძოლნენ და დაამარცხეს. 
იმერეთის ტახტზე მათ მამია გურიელის ძე გიორგი დასვეს. ბეჟან დადიანმა რაჭის 
ერისთავი შოშიტაც გადაიბირა. მალევე მეფე გიორგი გურიელი გურიაში გაიქცა. 
იმერეთი სამმა ხელისუფალმა: ბეჟან დადიანმა, ზურაბ აბაშიძემ და შოშიტა რაჭის 
ერისტავმა გაინაწილეს. გურიაში ახალციხის ფაშას დახმარებით გიორგი გურიელმა 
დედა და ძმა ქაიხოსრო დაამარცხა.

1719 წელს ახაციხის ფაშას ჯარის დახმარებით  გიორგი VI იმერეთში გადავიდა და 
ქუთაისში შევიდა. შემდეგ ოკრიბაში სამეულის ლაშქარიც დაამარცხა. ამასობაში 
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ოსმალებმა სამეგრელო დალაშქრეს. სამეული იძულებული გახდა მეფეს 
დამორჩილებოდა. გიორგი VI-მ მხოლოდ ნახევა წელს იმეფა. 1720 წელს ის თხმელის 
ციხეში ნადიმის დროს სიმონ აბაშიძემ მოაკვლევინა. სამეულმა იმერეთი ისევ გაიყო და 
მათ შორის უმალვე უთანხმოებამ იჩინა თავი. საქმეში ოსმალები ჩაერივნენ და ახლციხის 
ფაშა ხელშეწყობით 1721 წელს იმერეთის მეფე ალექსანდრე  V (გიორგი VI-ის ძე) გახდა. 
ახალმა მეფემ სასწრაფოდ ზურაბ აბაშიძის კუთვნილი ცუცხვათის ციხე დალაშქრა. მას 
დადიანი და რაჭის ერისთავი დაუახლოვდნენ. ბეჟანი მეფის სიმამრი გახდა. ეს რაჭის 
ერისთავს არ მოეწონა და მეფის წინააღმდეგ გაილაშქრა. საპასუხოდ ალექსანდრე V-მ 
დადიანის დახმარებით რაწა დალაშქრა. შიდა დაპირისპირების შედეგად ოსმალები 
ცუცხვათის და შორაპნის ციხეებში ჩადგნენ.  1722 წელს ალექსანდრე V რუსეთთან 
კონტაქტების დამყარებას შეუდგა. ის ქართლის ჯანიშან ვახტანგ VI-სთან დაახლოებული 
იყო.

1723 წელს ოსმალებმა დიდი საზღვაო ლაშქრობა დაიწყეს შავიზღვისპირეთში და 
საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო მთლიანად დაიკავეს. 1725 წელს ოსმალებმა ფოთში 
ფაშა დასვეს. 1728 წელს ზურაბ აბაშიძის თაოსნობით იმერეთში ოსმალო ხელისუფალი 
იუსუფი მოვიდა (ახალციხის ფაშა ისაყის ძე) და იმერეთის მეფესთან  თათბირის შემდეგ 
ბეჯან დადიანის წინააღმდეგ შეთქმულება მეოწყო. გეგუთის სასახლეში სტუმრად 
მიწვეული ბეჯან დადიანი განგმირეს.

1730 წელს ალექსანდრე მეფემ ოსმალთა ლაშქრობაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც 
აფხაზებისა და ჯიქების წინააღმდეგ იყო მიმართული. ოსმალებმა ამ სამხედრო კამპანიის 
დროს დაწვეს ილორის მონასტერი. ოდიშის ახალი მთავარი ოტია დადიანი ალექსანდრე 
მეფის დამხობას ცდილობდა და ქუთაისს რაჭის ერისთავთან და ზურაბ აბაშიძესთან 
ერთად ალყა შემოარტყა, თუმცა უშედეგოდ. მეორე შეთქმულებაც დადიანის მარცხით 
დამთავრდა. 1732 წლის ჩიხორის ბრძოლაში ოტია ტყვედ ჩავარდა და ის მხოლოდ 
ახალციხის ფაშას უშუალო ჩარევით გაანთავისუფლეს. 

იმერეთის მეფემ თავის სიძეს (დის ქმარს) დავით აბაშიძეს (ზურაბის ძე) და პაპუნა 
წერეთელს თავი მოჰკვეთა. ამის მერე ალექსანდრე V-ს ზურაბ აბაშიძე სამკვდრო-
სასიცოცხლოდ დაუპირისპირდა. მეფემ დახმარებისათვის ქსნის ერისთავს მიმართა და 
მისგან სამხედრო დახმარება მიიღო. ქსნის ერისთავის ჯარს 500 დაღესტნელი მეომარიც 
მოჰყვებოდა. დაღესტნელებმა იმერეთის ნაწილი გაძარცვეს და ოდიშამდე მივიდნენ. 
1740 წლისთვის ალექსანდრე V-ს ფეოდალთა დიდი ნაწილი და ახალციხის ფაშაც 
დაუპირისპირდა. ზურაბ აბაშიძე, ოტია დადიანი და გრიგოლ რაჭის ერისთავი იმერეთის 
მეფეს ვარციხეში თავს დაესხნენ.   მეფემ დატყვევებას მხოლოდ გაქცევით  დააღწია თავი. 
ახალციხის ფაშამ ჯარიც გამოგზავნა და ალექსანდრე იძულებული გახდა ქართლში 
გადახვეწილიყო. იმერეთის ახალი მეფე მისი ნახევრძმა გიორგი გახდა. მალე ირანის 
მბრძანებელის, ნადირ ხანის ჩარევით ახალციხის ფაშამ ალექსანდრე V-ს იმერეთში 
მეფობა ისევ დაუბრუნა. მეფობის დაბრუნებისთანავე ალექსანდრემ მის მოწინააღმდეგე 
დედინაცვალს, დედოფალ თამარს (კოჭიბროლა) თავი მოჰკვეთა. მალე ძლევამოსილ 
ფეოდალ ზურაბ აბაშიძეს თავისიანები დაუპირისპირდნენ და აბაშიძეთა ფეოდალური 
სახლის მეთაური მეფის სიმამრი ლევან აბაშიძე გახდა. 

1743 წელს ალექსანდრე მეფემ მოწინააღმდეგეების დამარცხება კიდევ ერთხელ 
მოახერხა, თუმცა 1746 წელს უკვე თვითონ დამარცხდა და ტახტიც დროებით დაკარგა. 
იმერეთის მეფე მამუკა ბატონიშვილი გახდა. ორი წლის შემდეგ, 1749 წელს ალექსანდრემ 
მეფობა ისევ დაიბრუნა. ის 1752 წელს გარდაიცვალა და იმერეთის სამეფო ტახტზე მისი ძე  
სოლომონ I  ავიდა.
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ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას დამუშავებული ქვეთემების გაერთიანება, 
რედაქტირება, კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ ნაშრომში 
შესატანად.

ავთანდილ სონღულაშვილი – თემა: ქართველი ხალხის ბრძოლა 
სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის; ანტირუსული აჯანყებები  და მათი მიზნები მე-
19 საუკუნის პირველ ნახევარში (IX-X პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „საქართველოს ავტონომიური სამეფოს 
აღდგენის იდეა (დავით ბატონიშვილის მიერ შედგენილი პროექტის ანალიზი).

 მშვიდობიანი ეროვნული მოძრაობის იდეოლოგიას საფუძველი ჩაუყარა დავით 
ბაგრატიონმა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის თხოვნით 1812 და 1817 
წლებში მან წერილობით მიმართა რუსეთის იმპერატორს ალექსანდრე პირველს. 
ბატონიშვილი შეეცადა დაესაბუთებინა რუსეთის მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს 
გაუქმების უსამართლობა. ბუნებრივია, საიმპერატორო კარი დუმილით შეხვდა დავითის 
პროექტებს. უფრო მეტიც, ასეთი პოზიციის გამო სასჯელით დაემუქრა. მიუხედავად 
ამისა, ბატონიშვილის აზრი ნათელი დადასტურებაა, რომ ქართველი საზოგადოება არ 
ეგუებოდა თავიუსფლების დაკარგვას და იარაღით, თუ მშვიდობიანი გზით ცხილობდა 
დამოუკიდებლობის მოპოვებას.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, 
კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ მონოგრაფიაში შესატანად.

დოდო ჭუმბურიძე – თემა: რუსეთის კოლონიური ეკონომიკური, კულტურული და 
დემოგრაფიული პოლიტიკა ქართველი ერისა და მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესების 
წინააღმდეგ XIX-XX საუკუნეებში (IX-X პერიოდი)

წელს დამუშავდა ქვეთემა: `თერგდალეულთა წინააღმდეგობრივი მოძრაობა 
საქართველოს ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვისათვის XIX ს-ში და 
XX  ს-ის დასაწყისში.“ 

ნაშრომში მთავარი აქცენტი გაკეთებულია იმ ნაციონალურ-სოციალურ პროექტზე, რაც 
60-იანელებს ეკუთვნის. მათი წინააღმდეგობრივი მოძრაობა იმპერიის დამპყრობლურ-
კოლონიური პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებისადმი, ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალი შინაარსითა და ფორმით გაგრძელება, 
საქართველოს ისტორიაში ახალ ეტაპზე გადასვლას ნიშნავდა და მას ჰქონდა როგორც 
ეროვნული, ასევე საერთაშორისო კონტექსტი. ამ ორივე ასპექტზე ვამახვილებთ  
ყურადღებას. 

ნაშრომის მიზანია ვაჩვენოთ თერგდალეულების პროექტის  არსი,  ის შედეგები, რაც ამ 
პროექტის განხორციელებას უნდა მოეტანა კოლონიურ რეჟიმთან ბრძოლისა და 
დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენის თვალსაზრისით. ეს შედეგები უნდა 
ყოფილიყო: 1. ქართველი ერის კონსოლიდაცია და კუთხური კარჩაკეტილობის დაძლევა, 
ეროვნული ცნობიერების გაძლიერება;  2. ქართული ენის დაკარგული ფუნქციის აღდგენა, 
რაც უნდა ეტვირთა მშობლიურ ლიტერატურას, თეატრს, პრესას; 3. ეროვნული 
საქმიანობის გაშლა რამდენიმე მიმართულებით: სკოლების, ჟურნალ-გაზეთების, 
სტამბებისა და ბიბლიოთეკების დაარსებით; 4. ქართული მიწების შენარჩუნება, რაც სხვა 
სოციალურ პროექტებთან ერთად, ილიასა და მისი თანამებრძოლების მიერ დაარსებული 
თბილისის სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკს უნდა გაეკეთებინა; 5. უნდა 
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მომხდარიყო წოდებათა შერიგება; 6. ქართველი ერის მომზადება სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობისათვის, ისტორიული ცოდნისა და წარსულის გამოცდილების 
გათვალისწინებით, ევროპისა და ამერიკის ახალი პოლიტიკურ-ეკონომიკური და 
სულიერი მიღწევების გაზიარებით, რუსეთის იმპერიულ სივრცეში ავტონომიური 
უფლებების მოთხოვნით. საკითხის შესასწავლად გამოვიყენეთ თანამედროვე ევროპელ 
მკვლევართა შეფასებები ნაციონალიზმის შესახებ.მილოსლავ ჰროშის მიხედვით, 
ნაციონალიზმი ჩამოყალიბების პროცესში სამ გზას გადის: 1. კულტურული იდენტობის 
ჩამოყალიბება, რაც მოიცავს ენის რეფორმას, ეროვნული ისტორიის აქტივაციას და მისი 
როლის გაძლიერებას; 2. „პატრიოტების“ ჯგუფის მიერ შექმნილი ეროვნული იდეის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პრესის საშუალებით ხალხამდე მიტანას; 3. 
საზოგადოების საყოველთაო მობილიზაციას.

სამივე ეს ეტაპი კლასიკურად აისახა ქართველი 60-იანელების აზროვნებასა და 
მოღვაწეობაში. მათ დაიწყეს ენის დაცვითა და რეფორმირებით, ეთნო-კულტურული 
ღირებულებების წინ წამოწევითა და ქართველ ხალხში კულტურული იდენტობის 
ჩამოყალიბებით, ეროვნული ისტორიის აქტივაციით. ეს იყო მათი პირველი ნაბიჯები 
საქართველოს საზოგადოებრივი  ცხოვრების ასპარეზზე. 

მათი მეორე ნაბიჯი ახალი ჟურნალ-გაზეთების   („საქართველოს მოამბე“, „დროება“, 
„ივერია“, ცნობის ფურცელი“ და სხვ) და საგანმანათლებლო დაწესებულებების (წერა-
კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება და მისი განათლების კერები) დაარსება და მათი 
საშუალებით ეროვნული იდეების ხალხამდე მიტანა იყო. 

მესამე ნაბიჯია საზოგადოების საყოველთაო მობილიზაცია და დარაზმვა ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი იდეის გარშემო ხდებოდა იმ წინააღმდეგობრივი სულის-
კვეთებით, რასაც ისინი უპირისპირებდნენ რუსი მოხელეების ანტიქართულ ქმედებებს 
საქართველოში, ან, რა თვალსაზრისსაც გამოხატავდნენ რუსეთის  სახელმწიფო 
ორგანოებში  (სახელმწიფო საბჭო, სათათბირო).

ამ სამივე მიმართულების წარმატებით განხორციელებას, თერგდალეულთა აზრით,  
განსაზღვრავდა საზოგადოების განათლება და კონსოლიდაცია, რაზეც კეთდება ნაშრომში 
მთავარი აქცენტები. თემაში ასევე, გაშუქებულია თვითმართველობის საკითხებისადმი 
თერგდალეულთა დამოკიდებულება.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, 
კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ მონოგრაფიაში შესატანად.

ელდარ ბუბულაშვილი – თემა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი 
ქართული სახელმწიფოებრივი იდეის გადარჩენისა და საქართველოს სახელმწიფოს 
აღდგენის საქმეში (მე-19 - მე-20 ს-ის დასაწყისი) (IX-X პერიოდი)

თემის ფარგლებში შესრულდა ქვეთემა: „სახელმწიფოებრივი და ეროვნულ-
სარწმუნოებრივი თემატიკის ასახვა ქართულ საეკლესიო პრესაში – XIX –XX საუკუნის 
დასაწყისი.“

ნაშრომში წარმოჩენილია XIX საუკუნის მეორე ნახევარსა და XX საუკუნის პირველ 
ოცეულში გამომავალ ქართული სასულიერო პრესაში როგორ აისახა სახელმწიფოებრივი 
და ეროვნულ-სარწმუნოებრივი თემატიკა. სამწუხაროდ არა თუ ეს საკითხი, არამედ 
სასულიერო პერიოდიკა დღემდე სამეცნიერო თვალსაზრისით შესწავლილი არ არის. 
უნდა აღინიშნოს, რომ სასულიერო ხასიათის პრესის ობიექტური შესწავლა 
გარკველწილად მოითხოვს საეკლესიო საკითხებში განსწავლულობას. მართალია ასეთი 
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სასულიერო ზოგიერთი გამოცემის შესახებ თითო-ოროლა სამეცნიერო სტატია 
გამოქვეყნდა, მაგრამ ამ ნაშრომებში სერიოზული ხარვეზებით აღინიშნება. თუმცა ასეთი 
ცალკეული სტატიები სასულიერო ჟურნალისტიკის შესახებ სრულ სურათს ვერ გვაძლევს. 
ამ ხარვეზის ნაწილობრივ შევსების ცდას წარმოადგენს ჩვენი წინამდებარე შრომა. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან საქართველოში იცემოდა სასულიერო პროფილის 
ჟურნალ-გაზეთები, რომლებიც თავისი შინაარსობრივი მიმართულებით და მასალის 
მრავალფეროვნებით მნიშვნელოვან ყურადღებას იმსახურებენ. სასულიერო 
გამოცემებიდან, ამ მხრივ, საყურადღებოა 1864-1868 წლებში გამომავალი „საქართველოს 
სასულიერო მახარობელი,“ რომელიც რუსულ და ქართულ ენებზე იცემოდა. მისი 
გამომცემელ-რედაქტორი იყო დეკანოზი გიორგი ხელიძე. ამ გამოცემაში რელიგიურ 
საკითხებთან ერთად ასახული იყო იმდროინდელი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
საკითხები. აგრეთვე ძალზე მნიშვნელოვანი იყო დეკანოზ დავით ღამბაშიძის 
რედაქტორობით დაბა ყვირილაში (ზესტაფონი) გამომავალი ჟურნალი „მწყემსი,“ 
რომელიც ხანგრძლივი დროის მანძილზე 1883 წლიდან 1910 წლამდე გამოდიოდა. 
მართალია, ჟურნალ „მწყემსის“ შესახებ არსებობს ცალკეულ მკვლევართა ტენდენციური 
მოსაზრებანი, რომლის მიხედვით იგი თითქოს რეაქციულ, კლერიკალურ ინტერესებს 
ემსახურებოდა. სამწუხაროდ დღემდე ეს შეხედულება უცვლელი რჩება. არადა ჟურნალმა 
„მწყემსმა“ თავისი არსებობის მანძილზე დიდი როლი შეასრულა ქართველი ხალხის 
ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში და ამაღლებაში. იგი ოპერატიულად 
ეხმაურებოდა მრავალ საჭირბოროტო საკითხებს და თავის აზრს გამოთქვამდა მათზე. 
ჟურნალი „მწყემს“ ჰქონდა რუსული დამატება „Пастир“- ის სახელწოდებით, რომელიც 
თვეში ორჯერ გამოდიოდა. 

საქართველოს საეგზარქოსოს განკარგულებით  1891 წლიდან 1916 წლამდე გამოდიოდა 
„საქართველოს საეგზარქოსოს სასულიერო მოამბე,“ რომელიც ოფიციალური 
ორკვირეული ჟურნალი იყო. იგი ძირითადა რუსულ ენაზე იბეჭდებოდა, ხოლო 1905-1906 
წლებში რუსულ და ქართულ ენებზე. მასში იბეჭდებოდა სასულიერო უწყებების 
ბრძანებები, ცირკულარები და სხვა ოფიციალური მასალები, ქადაგებები, მოძღვრებანი, 
სიტყვები, სტატიები საეკლესიო საკითხების შესახებ და სხვა.

1906-1907 წლების რევოლუციის პერიოდში გამოიცა ნახევრად რელიგიური ხასიათის 
ჟურნალ-გაზეთები. 1906 წელს მღვდელმა იოსებ ჩიჯავაძემ გამოსცა ყოველკვირეული 
გაზეთი „სიტყვა“ -ლიბერალური მიმართულების, მოითხოვდა სინდისის თავისუფლებას, 
მხარს უჭერდა ავტოკეფალიის მოთხოვნას.ამავე პერიოდში გამოვიდა სატირულ-
იუმორისტული ჟურნალი „წმინდა გიორგის შუბი-მათხრახი.“ ნახევრად რელიგიური 
მიმართულების იყო 1908 წელს გამოცემული ყოველკვირეული ჟურნალი „საქართველო,“ 
რომელიც ანვითარებდა სხვადასხვა სარწმუნოების ქართველთა გაერთიანების იდეას. 
1906-1908 1908-1915 წლებში ქუთაისში მღვდელ სიმონ მჭედლიძის აწ უკვე წმინდანის 
რედაქტორობით გამოდიოდა ყოველკვირეული გაზეთი „შინაური საქმეები,“ რომელიც 
აშუქებდა საეკლესიო და ზოგადად რელიგიურ საკითხებს. 

1909 წელს გამოვიდა საოხუნჯო სურათებიანი ალმანახი „წითელი კვერცხი,“ როგორც 
ჩანს, სადღესასწაულო, სააღდგომო ნომერი. ასეთივე ხასიათის იყო 1913 წელს გამოსული 
მეორე ალმანახი „ქრისტე აღსდგა.“ 

1913 წელს ქუთაისში წმ. სიმონ მჭედლიძემ გამოსცა ყოველთვიური 
საღვთისმეტყველო-ფილოსოფიური, პოლიტიკური და ლიტერატურული ჟურნალი 
„განთიადი.“ 

საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ, 1917 წელს გამოვიდა 
ჟურნალი „სვეტიცხოველი,“ რომელიც საკათალიკოსო საბჭოს გადაწყვეტილებით 
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იცემოდა. ამავე პერიოდში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ზოგიერთმა 
მღვდელთმსახურმა, რომლებიც მომხრნენი იყვნენ ჩვენი ეკლესიური ცხოვრების 
განახლებბისა წმინდა სახარების ნიადაგზე, დაიწყეს ოპოზიციური ჟურნალის „ახალი 
სიტყვის“ გამოცემა. ამ გამოცემაში იყო კრიტიკა ახლადარჩეული საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ მეორის და მისი მომხრეების. ამ ჟურნალის მხოლოდ 13 
ნომერმა მოაღწია ჩვენამდე. 

ზემოთ ჩამოთვლილი სასულიერო პერიოდული გამოცემები უდაოდ იმსახურებენ 
მკვლევართა ყურადღებას. აქვე დავძენთ, რომ სასულიერო გამოცემებში მნიშვნელოვანი 
ადგილი ეთმობა საღვთისმეყტველო საკითხების სწავლებას, ქრისტიანობის მორალს, 
ზნეობას, რომელიც ყოველი ჯანსაღი საზოგადოებისათვის აუცილებელ სამკაულს 
წარმოადგენს. რელიგიურ საკითხებთან ერთად მათში ასახულია იმდროინდელი 
საქართველოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ცხოვრება. და რაც 
მთავარია ჩამოთვლილია ასეთი ხასიათის პერიოდულ გამოცემებში საყურადღებოა 
პოლიტიკური წერილები, რომელიც კიდევ უფრო გაამდიდრებს ჩვენი ჟურნალისტიკის 
ისტორიას. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ  XIX საუკუნის მეორე ნახევრში გამოცემულ 
სასულიერო პერიოდიკაში აქცენტი მხოლოდ ეროვნულ-სარწმუნოებრივი საკითხების 
განხილვას ეძღვნება. ამ მხრივ საინტერესოა ჟურნალი „მწყემსი,“ სადაც ამ საკითხზე 
საინტერესო პუბლიკაციები ქვეყნდებოდა, რომელთა ავტორები კრიტიკულად 
განიხილავდნენ სასულიერო სწავლა-განათლების საკითხებს. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 
ამ ჟურნალში გამოქვეყნდა პავლე ეგზარქოსის სიტვა თბილისის სასულიერო სემინარიის 
რექტორის ჩუდეცკის დაკრძალვის დღეს, სხვა გაზეთებმა მისი დაბეჭდვა ვერ გაბედეს. 
მანვე გამოაქვეყნა აგრეთვე ლაღიაშვილის სასამართლოს პროცესი. ჟურნალში აგრეთვე 
დიდი ადგილი ეთმობოდა ისტორიული წარსულის ჩვენებას. ისტორიული წარსულის 
გაზრება აგრეთვე გაშუქებულია 1864-1869 წლებში დეკანოზ გიორგი ხელიძის გამომავალ 
ჟურნალში „საქართველოს სასულიერო მახარებელი.“

ნაშრომში აგრეთვე მიმოხილულია „საქართვლოს საეგზარქოსოს სასულიერო მოამბე,“ 
რომელიც საქართველოს საეგზარქოსოს ოფიციალურ ორგანოს წარმუადგენდა. იგი 
ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა ჩვენთვის საინტერესო საკითხების გაშუქება. მეტად 
საინტერესო იყო 1906 წელ ქართველი კათოლიკების მიერ გამცემული ჟურნალი „ჯვარი 
ვაზისა,“ რომლის რედაქტორი იყო დომინიკე- მუღაშაშვილი-პაწაძე. ამ ჟურნალში დიდი 
ადგილი ეთმობა ქართველ კათოლიკეთა ეროვნულ-სარწმუნოებრივი საკითხების 
განხილვას. ჟურნალი აქტიურად იცავდა ქართველი ხალხის მისწრაფებას დაეცვა ისინი 
რუსეთის დიდმპყრობელური პოლიტიკისაგან, რომელიც მიზნად ისახავდა ქართველი 
კათოლიკეების გასომხება. 1905 წელს დაწყებული რევოლუციური მოძრაობა ხელს 
უწყობდა ჟურნალს ცენზურის ჩაურევლად პირუთვნელად ემხილებინა ხელისუფლებისა 
და მათ უკან მდგარი სომხების პოლიტიკა. ჟურნალის მხოლოდ 18 ნომერი გამოვიდა, 
მაგრამ მან დიდი როლი შეასრულა ქართველი კათოლიკეების ეროვნული თვითშეგნების 
ამაღლებაში. ამავე ჟურნალში საინტერესო მასალები ქვეყნდებოდა ქართველი 
მართლმადიდებლების, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის და სახელმწიფო-
ებრიობის აღდგენის შესახებ.

მეტად საინტერესოა 1906 წელს დეკანოზ იოსებ ჩიჯავაძის რედაქტორობით 
დაარსებული  ყოველკვირეული გაზეთი „სიტყვა.“ გაზეთში დიდი ადგილი ეთმობოდა 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ საკითხების გაშუქებას. მასში 
დაბეჭდილია ამ საკითხთან დაკავშირებული საინტერესო დოკუმენტები, კერძოდ 
ქართველი სამღვდელოების კრების გადაწყვეტილებები, ნაჩვენებია რუსეთის უწმინდესი 
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სინოდის პოზიცია და სხვა. მასში ნაწილობრივ ყურადღება დათმობილი აქვს 
სახელმწიფოებრიობის ასაკითხების გაშუქებას.
ნაშრომში აგრეთვე განხილულია „შინაური საქმეების,“ „სვეტიცხოვლის“ და „ახალი 
სიტყვის“ პუბლიკაციები  სახელმწიფოებრიობისა და ეროვნულ-სარწმუნოებრივი 
პრობლემატიკის შესახებ.

ასევე, პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, კორექტირება 
და საერთო მონოგრაფიაში შესატანად მომზადება.

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი  –  თემა: საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკა 
(უძველესი დროიდან დღემდე) (IX-X პერიოდი)

ძირითადი თემის ფარგლებში, მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „საქართველოს 
სახელმწიფო გერბის ისტორია (უძველესი დროიდან დღემდე)“. 

სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკა თითოეული ქვეყნის (და მათ შორის საქართველოს) 
სახელმწიფოებრიობის აუცილებელ ატრიბუტს წარმოად¬გენს. აღნიშნულ სიმბოლიკაში 
მოიაზრება ამა თუ იმ ქვეყნის: დროშა, გერბი, ვალუტა, ჯილდოები. თითოეულ ამ 
სიმბოლოს შეისწავლის ისტორიის მეცნიერების საგანგებო დარგი. 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის თითოეული ატრიბუტის შესახებ 
ქართულ ისტორიოგრაფიაში არაერთი ნაშრომი არსებობს. მიუხედავად ზემოთქმულისა, 
დღემდე არ შექმნილა განმაზოგადებელი გამოკვლევა, სადაც ქართული სახელმწიფო-
ებრივი სიმბოლიკის ყველა ატრიბუტი ერთ მთლიანობაში იქნებოდა შესწავლილი. 

ჩვენ მიერ საკვლევად შერჩეული ზემოხსენებული თემის დასრულებას შედეგად 
მოჰყვეა ის, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველად შეიქმნება განმაზოგადებელი 
გამოკვლევა, სადაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ყველა ატრიბუტი 
მონოგრაფიულად, ერთ მთლიანობაში იქნება შესწავლილი. 

სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის დანარჩენი ატრიბუტების (დროშა, ჯილდო, ვალუტა) 
ისტორიასთან ერთად, საქართველოს გააჩნია საკუთარი გერბის ისტორიაც, რომელსაც 
შეისწავლის ისტორიის მეცნიერების ერთ-ერთი დამხმარე დისციპლინა - ჰერალდიკა, ანუ 
გერბთმცოდნეობა. იგი ერთ-ერთი წყაროთმცოდნეობითი დარგია, რომელიც იკვლევს 
გერბებს, როგორც ისტორიის ნივთიერ წყაროებს.

საქართველოს სახელმწიფო გერბის ისტორია უკანასკნელ დრომდე არ იყო 
მონოგრაფიულად შესწავლილი ერთ მთლიანობაში და ჩვენი ისტორიოგრაფიის თეთრ 
ლაქად რჩებოდა. 

წლევანდელი წლის განმავლობაში დავწერეთ ნაშრომი, რომელშიც შესწავლილია  
ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე არსებული ქართული სახელმწიფო გერბებისა, 
როგორც სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ამსახველი ძეგლებისა. ნაშრომი შეიცავს 
შესავალს, თორმეტ თავს და გამოყენებული წყაროებისა და ლიტერატურის სიას. მათ 
შორისაა შემდეგი თავები:

თავი I. საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკის - გერბის და დროშის და გერბის 
უძველესი ნიმუშები ქართულ და უცხოურ წყაროებში (XI საუკუნიდან);

თავი II. საქართველოს სახელმწიფო გერბის ნიმუშები უცხოურ წყაროებში XV 
საუკუნის 80-იანი წლებიდან - XVII საუკუნის დასაწყისამდე; 

თავი III. საქართველოს სახელმწიფო გერბის ნიმუშები უცხოურ წყაროებში XVII 
საუკუნის 70-იანი წლებიდან - XVIII საუკუნის შუა ხანებამდე;

თავი IV. ბაგრატიონთა ქართლის შტოს წარმომადგენელთა მეფობისას და მათ მიერ 
ემიგრაციაში შექმნილი სახელმწიფო გერბის ნიმუშები (XVIII საუკ-ნის დასაწყისიდან - 



35

ბოლო მეოთხედამდე); 
თავი V. ბაგრატიონთა კახეთის შტოს წარმომადგენელთა მეფობისას შექმნილი 

სახელმწიფო გერბის ნიმუშები (XVIII საუკუნის 40-იანი წლებიდან - XIX საუკუნის 
დასაწყისამდე);

თავი VI. ბაგრატიონთა იმერეთის შტოს წარმომადგენლის მეფობისას შექმნილი 
სახელმწიფო გერბის ნიმუშები (XVIII საუკუნის მიწურულიდან - XIX სა-უკუნის 10-იან 
წლებამდე);

თავი VII. „საქართველოს სამეფოს გერბი“ რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო გერბში (XIX 
საუკუნის დასაწყისიდან - 1917 წლამდე);

თავი VIII. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბი (1918-1921 
წლები);

თავი IX. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბი 
(1921-1990 წლები); 

თავი X. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბი (1990-1991 წლები);
თავი XI. საქართველოს სახელმწიფო გერბი (1992-2004 წლები);
თავი XII. საქართველოს სახელმწიფო გერბი (2004 წლიდან – დღემდე).

ასევე, მოხდა ხუთი წლის მანძილზე შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, 
კორექტირება და კოლექტიურ მონოგრაფიაში შესატანად მომზადება.

გია გელაშვილი  –  თემა: საქართველოს სამეფო-სამთავროები მე-18 ს.-ის მეორე 
ნახევარსა და მე-19 ს-ში; მათი სახელმწიფოებრივი სტატუსის, პოლიტიკური 
ორიენტაციისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხები. აღნიშნული პრობლემის შესახებ 
არსებული ქართული, რუსული და ევროპული წყაროები (IX-X პერიოდი)

დამუშავდა წლიური თემა: „საქართველოს სამეფო-სამთავროები მე-18-მე-19 
საუკუნეებში (გერმანული და ინგლისური წყაროების მიხედვით).“

ჩვენი თემა შეიძლება დავყოთ რამდენიმე პერიოდად: 1) ქართლ-კახეთისა და 
დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები XVIII ს-ის მეორე ნახევარსა (1770-იანი 
წლებიდან) და XIX ს-ის I ნახევარში გერმანულ სამოგზაურო ლიტერატურაში; 2) 
საქართველო XIX ს-ის I ნახევრის ინგლისურ წყაროებში; 3) გერმანული და ინგლისური 
წყაროები XIX ს-ის II ნახევრის საქართველოს შესახებ. ამჟამად, ჩვენ აღნიშნული 
პერიოდების მიხედვით წარმოვადგენთ განხილული ავტორების ნაშრომებს: 

1) ამ ჯგუფის გერმანული წყაროები შეიძლება ორ ჯგუფად გავყოთ. პირველს 
შეადგენენ რუსეთის საიმპერატორო მეცნიერებათა აკადემიის მიერ მოწყობილი 
ექსპედიციების ხელმძღვანელ-მონაწილენი, რომლებიც ასრულებდნენ პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ დავალებებს. მეორე ჯგუფის მოგზაურები მოდიან ყოველგვარი 
დავალებების გარეშე; ისინი აქეთ მოჰყავდა ცნობისმოყვარეობასა და კვლევის სურვილს.

XVIII ს-ის II ნახევრის საქართველოს შესასწავლად გერმანულენოვან წყაროთაგან 
ძირითადად გვაქვს ორი ავტორის ცნობები - ა) რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
ნამდვილი წევრის იოჰან ანტონ გიულდენშტედტის (1745-1781), რომელიც იმყოფებოდა 
საქართველოში როგორც საიმპერატორო აკადემიის მიერ დაგეგმილი ექსპედიციის 
ხელმძღვანელი 1771-72 წლებში. მისი „მოგზაურობა“ (გამოიცა ორ ტომად 1787-91 
წლებში) არის კაპიტალური ნაშრომი, რომლის მსგავსი მანამდე კავკასიისმცოდნეობით 
ლიტერატურაში არ იყო და ბ) იაკობ რაინეგსის (1744-93); იმყოფებოდა პირველად 
ერეკლეს კარზე 1778-81 წლებში, მეორედ 1782-83 და მესამედ 1784 წლის სექტემბერში. მას 
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მიეწერება 1783 წლის ტრაქტატის დადებაში მონაწილეობის მიღება. მის მიერ 
დატოვებული მასალები გამოიცა ორ ტომად 1796 და 1797 წლებში - „კავკასიის 
საყოველთაო ისტორიულ-ტოპოგრაფიული აღწერა“. ამ მოგზაურთა ცნობები, მოიცავენ რა 
თვით მეფეთა და კარის დიდმოხელეთა მიერ მიწოდებულ ინფორმაციებს, წარმოადგენენ 
უმნიშვნელოვანეს პირველწყაროს ამ პერიოდის სამეფოთა ცხოვრების ყოველმხრივი 
შესწავლისათვის. 

XIX ს-ის დასაწყისში დაიწყო რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია. ახლა საჭირო იყო 
ზუსტი ცოდნა „ქვეყნის და ხალხის“. ამ მიზანს ემსახურებოდა ახალი ექსპედიციები. 
პირველ მაგალითად დავასახელებთ 1807-1808 წლებში იულიუს კლაპროთის (1783-1835) 
ხელმძღვანელობით მოწყობილ წქსპედიციას. მისი კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა 
1812/1814 წლებში ორ ტომად - „მოგზაურობა კავკასიასა და საქართველოში“. მასვე 
ეკუთვნის 1814 წელს ვაიმარში გამოცემული ნაშრომი „გეოგრაფიულ-ისტორიული აღწერა 
აღმოსავლეთ კავკასიისა, რომელიც მდებარეობს მდინარეების თერგის, არაგვის, მტკვრისა 
და კასპიის ზღვებს შორის“. მანვე პირველმა აღწერა რუსულ-ქართული ურთიერთობები 
ივანე მრისხანედან თავად ციციანოვის სიკვდილამდე. 

1820 წლიდან საიმპერატორო აკადემიამ განავითარა ვრცელი პროგრამა „ყველა 
კავკასიური პროვინციის“ უფრო ღრმა შესწავლისა. ამ პროგრამის გამორჩეული 
შემსრულებული იყო გერმანელი ბუნებისმკვლევარი ედუარდ აიხვალდი (1795-1876). 
მისი ექსპედიცია დაგეგმა ყაზანის უნივერსიტეტმა. საქართველოში იმყოფებოდა 1825 
წლის აპრილ-ივლისში. ამ მოგზაურობის შედეგია მისი ორტომიანი წიგნი - „მოგზაურობა 
კასპიის ზღვასა და კავკასიაში“ (ტიუბინგენი და შტუტგარტი 1834/1837). აიხვალდი 
დაწვრილებით აღწერს მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას რუსულ ანექსიამდე და 
მის შემდეგ; ახასიათებს ცალკეულ ხალხებს. გვაწვდის ცნობებს აჯანყებების შესახებ 
რუსთა წინააღმდეგ. ასევე იგი პირველია, ვინც ეხება კავკასიაში გერმანული ახალშენების 
ისტორიას.

მეორე ცნობილი მკვლევარი-მოგზაურია გერმანელი გეოგრაფი და ბუნებისმკვლევარი 
მორიც ვაგნერი (1813-87). იგი დამოუკიდებლად მოგზაურობდა 1843-46 წლებში 
(თურქეთი, საქართველო, სომხეთი, სპარსეთი). აღწერს ტფილისს, ფოთს, ქუთაისს, 
რედუტ-კალეს, გორს, სამეგრელოს, ლაზებს. თავისი კვლევის შედეგები გადმოსცა 1850 
წელს ლაიფციგში გამოცემულ წიგნში - „მოგზაურობა კოლხეთსა და კავკასიონის გადაღმა 
მდებარე გერმანულ კოლონიებში“. 

შემდეგი მოგზაურია აგრარულ ურთიერთობათა მკვლევარი და სახალხო სიმღერებისა 
და ლეგენდების შემკრები გერმანელი აუგუსტ ფონ ჰაქსტჰაუზენი (1792-1866). იგი 
რუსეთში მიიწვია ნიკოლოზ I-მა და დაავალა რუსულ პროვინციებში გლეხთა 
მდგომარეობის და სასოფლო თემის მოწყობის შესწავლა. საქართველოში ჩამოვიდა ორი 
თვით 1843 წელს. მან საკმაოდ ვრცლად და ამომწურავად ისაუბრა საქართველოს შესახებ 
1856 წელს ლაიფციგში გამოქვეყნებულ ორტომიან ნაშრომში - „ამიერკავკასია. შენიშვნები 
ოჯახური და თემური ცხოვრების, ასევე სოციალურ ურთიერთობათა შესახებ შავ და 
კასპიის ზღვებს შორის მცხოვრებ ზოგ ხალხებში“. საინტერესოა, რომ თავისი 
წინამორბედი მოგზაურებისგან განსხვავდება პოლიტიკური შეხედულებით - ძალზე 
კრიტიკულად აფასებს რუსეთის როლს საქართველოში. 

პირადი დაინტერესებით წამოსული მეცნიერი იყო იენის უნივერსიტეტის პროფესორი, 
ცნობილი ბოტანიკოსი კარლ ჰაინრიხ ემილ კოხი (1809-1879). მან პირველმა სცადა 
კავკასიის ფლორისტული დარაიონება რუკის დართვით, რამაც საფუძველი ჩაუყარა 
კავკასიის ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ რეგიონებად დაყოფას. 1836-38 წლებში პირველად 
იმოგზაურა აღმოსავლეთში, რომლის შედეგები გამოაქვეყნა ორტომეულში - 
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„მოგზაურობა რუსეთის გავლით კავკასიაში“ (შტუტგარტი, 1842-43). 1843-44 წლებში ის 
მეორედ გამოემგზავრა აღმოსავლეთისკენ. ამმოგზაურობის შედეგია სამტომეული - 
„მოგზაურობა აღმოსავლეთში“ (ვაიმარი, 1846-47). კოხის მასალებში საკმაოდაა 
წარმოდგენილი საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური და კულტურული 
მდგომარეობის ამსახველი სურათები. კოხი საგანგებოდ ეხება კავკასიაში ცარიზმის 
ბატონობის მანკიერ მხარეებს, მაგრამ მაინც პროგრესულ მოვლენად მიაჩნია ქვეყნის 
რუსეთთან შეერთება. თითქმის ყველა გერმანელი მოგზაური, რომელიც XIX ს-ში 
საქართველოშია ნამყოფიდა ეხება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას, პრორუსული 
ორიენტაციისაა. მათი აზრით რუსეთმა უფრო მსხვერპლი გაიღო, ვიდრე მოიგო რაიმე 
საქართველოს შეერთებით. ჩვენთვის მთავარია ამ წყაროთა სარწმუნოობა და არა 
ყოველთვის ავტორისეული ანალიზი. 

რაც შეეხება ბრიტანელებს, XIX ს-ში ისინი წარმოადგენენ ნამდვილ მზვერავებს. 
კავკასიის მიმართ ინტერესი ინგლისს განსაკუთრებით მას შემდეგ უჩნდება, რაც რუსეთი 
იპყრობს საქართველოსა და მთელ კავკასიას. ინგლისი შეშფოთებული იყო რუსეთის 
წინსვლით თურქეთის და ირანის მიმართულებით, რომლებსაც ომებით ართმევდა 
ტერიტორიებს. მათი ცნობები ასახავენ რუსეთის ცარიზმის კოლონიურ პოლიტიკას 
კავკასიაში. მათ უშუალო ურთიერთობა ჰქონდათ მთავარმართებლებთან და მაღალი 
რანგის მოხელეებთან, ამდენად მათ ცნობებს მეტი ფასი აქვთ. ბრიტანელები ვრცელ 
ცნობებს გვაწვდიან რუსი სამხედროების მდგომარეობის შესახებ, რაც მათი ინტერესის 
სფერო იყო. მოგზაურები კარგად ხედავენ, რომ საქართველო ამჟამად ემორჩილება 
სამხედრო გენერალ-გუბერნატორის უახლოეს ადმინისტრაციას და მმართველობის 
ფორმები ისეთივეა, როგორც რუსეთის გუბერნიებში. ჩვენ განხილული გვაქვს შემდეგი 
ბრიტანელი მოგზაურების ცნობები, რომლებიც იმყოფებოდნენ საქართველოში 1817-37 
წლებში: 1) ჯონსონ ჯონი, „მოგზაურობა ინდოეთიდან ინგლისისკენ, სპარსეთის, 
საქართველოს, რუსეთის, პოპლონეთის და პრუსიის გავლით 1817 წელს“ (ლონდონი, 
1818). 2) სერ რობერტ კერ პორტერი „მოგზაურობანი საქართველოში, სპარსეთში, 
სომხეთში, ძველ ბაბილონში 1817, 1818,1819 და 1820 წლებში“, ტ. I-II, ლონდონი,1821 
(ტფილისშია 1817 წელს. 3) თომას ლუმსდენი - „მოგზაურობა მერუთიდან ინდოეთში 
ლონდონისკენ, არაბეთის, სპარსეთის, სომხეთის, საქართველოს, რუსეთის, ავსტრიის, 
შვეიცარიის და საფრანგეთის გავლით 1819 და 1820 წლებში“, ლონდონი, 1822 
(ტფილისშია 1820 წელს). 4) ჰენდერსონ ებენეცერი - „ბიბლიური კვლევები და 
მოგზაურობანი რუსეთში, რომელიც მოიცავს ტურს ყირიმში და კავკასიონის 
გადასასვლელზე“, ლონდონი, 1826 (ტფილისშია 1821 წელს) 5) რობერტ ლაიელი -
„მოგზაურობა რუსეთში, ყირიმში, კავკასიასა და საქართველოში“, ტ. I-II, ლონდონი 1825 
(ტფილისშია 1822 წელს). 6) რობერტ მიგნანი - „ზამთრის მოგზაურობა რუსეთის, 
კავკასიონის და საქართველოს გავლით...ქურთისტანში“, ტ. I-II, ლონდონი, 1839 
(ტფილისშია 1828 წელს). 7) რიჩარდ ვილბრაჰამი - „მოგზაურობა რუსეთის კუთვნილ 
ტრანსკავკასიის პროვინციებში...1837 წლის შემოდგომასა და ზამთარში“, ლონდონი, 1839 
(ტფილისშია 1837 წელს). 8) ედმუნდ სპენსერი, კაპიტანი, ჟურნალისტი. იმოგზაურა 
კავკასიაში 1836 წელს. 1837 წელს ლონდონში გამოსცა წიგნი - „მოგზაურობა ჩერქეზეთში“. 
1838 წელს ორ ტომად გამოსცა - „მოგზაურობა დასავლეთ კავკასიაში (იმერეთი, 
სამეგრელო, თურქეთი)“. 1854 წელს ლონდონში გამოდის მისი წიგნი - „თურქეთი, 
რუსეთი, შავიზღვისპირეთი და ჩერქეზეთი“. მას აკვირვებს ინგლისის ინერტულობა 
რუსეთის პოლიტიკის მიმართ. იგი არ მალავს თავის უარყოფით დამოკიდებულებას 
რუსეთის პოლიტიკისადმი. მისი თვალსაზრისით ძალმომრეობა რუსეთის ცარიზმისთვის 
დამახასიათებელი პოლიტიკაა დაპყრობილი ხალხის მიმართ, რაც იწვევდა ზიზღს 
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მოსახლეობაში. იგი აღნიშნავს, რომ დაიწყო რუსული კოლონიების და სამხედრო 
დასახლებათა დააესება, სექტანტთა გადმოსახლება - ყოველივე ადგილობრივთა 
შევიწროების ხარჯზე. მისი თქმით ხელისუფლება ყველგან შუღლს და უთანხმოებას 
თესდა კავკასიის ხალხებს შორის. 

3). მე-19-ე საუკუნის II ნახევარი ესაა პერიოდი, როცა რუსულმა მთავრობამ  დაასრულა 
საქართველოს სრული დაპყრობა, გააუქმა უკანასკნელი ქართული სამთავროები. ესაა 
პერიოდი ომების - ყირიმის, შამილის, 1877-78 წლების რუსეთ-თურქეთის და მათი 
შედეგების. ამ ხანებში ხდება მართვის სისტემის შეცვლა: ჯერ შემოიღეს მეფისნაცვლობა 
და შემდეგ შეცვალეს ისევ მთავარმართებლობით (ვორონცოვი, მურავიოვი, ბარიატინსკი, 
მიხეილ რომანოვი - დუნდუკოვ-კორსაკოვი, შერემეტიევი, გოლიცინი).

ამ პერიოდში ხდება ფოთი-თბილისის რკინიგზის გაყვანა და სურამის გვირაბის გაჭრა. 
ამავე ხანებში შენდება ოპერის თეატრი, იხსნება მუზეუმი, საჯარო ბიბლიოთეკა, ე.წ. 
ვორონცოვის ხიდი და სხვა. 

ყველა მოგზაურისთვის საერთო არის მათ მიერ ტფილისის მეტნაკლები სისრულით 
აღწერა, რაც გამოწვეული იყო სათანადო სარეკომენდაციო წერილების წარდგენით 
შესაბამის დაწესებულებებში „პასპორტის“ („პოდოროჟნაია“) მისაღებად, რათა 
ემოგზაურათ დაგეგმილ მხარეებში. 

 ყველა მოგზაური მეტნაკლები სისრულით აღწერს იმ მხარეებსა და პუნქტებს, სადაც 
მათ უხდებათ გავლა, ან საექსპედიციო შემოვლა-შესწავლა. ისინი ეხებიან მოსახლეობის 
რელიგიურ რწმენებს, ენას, მეურნეობის წარმოებას, ვაჭრობას, სახლების ტიპებს, ჩაცმას, 
გარეგნობას, ხასიათს, განათლებას და ა.შ. მოგზაურები ეცნობოდნენ მმართველებს, რაც 
ცნობებს უფრო სანდოს ხდიან.  ძალზე ყურადსაღებია ავტორისეული დაკვირვებები 
რუსული მმართველობის ხასიათზე. გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოში 
მიმდინარე ყოველი პროცესი ცხოვრების ყველა სფეროში რუსეთთანაა დაკავშირებული, 
როგორც მის პროვინციად ქცეული მხარისა, სადაც მმართველობისა და ცხოვრების ახალი 
წესებია დამკვიდრებული. 

ამჟამად, ჩვენ წარმოგიდგენთ მოგზაურებსა და მათ ნაშრომებს, რომლებიც ჩვენთვის 
საყურადღებო თემას შეეხება, მხოლოდ აღარ დავაზუსტებთ თითოეულის მიერ მოცემულ 
ცნობებს,რაც თემაში გვაქვს განხილული. ეს მოგზაურებია: ბარონი მაქს ფონ ტილმანი 
(1846-1929) გერმანელი პოლიტიკოსი დიპლომატი. იმყოფებოდა პეტერბურგში გერმანიის 
საელჩოში. მისი ნაშრომია „მოგზაურობა კავკასიაში, სპარსეთსა და აზიურ თურქეთში“ 
(ლაიფციგი, 1875); გოტფრიდ მერცბახერი (1843-1926) მიუნხენის უნივერსიტეტის 
საპატიო დოქტორი, გეოგრაფიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ცნობილი 
მთამსვლელი. 1891 წელს მოაწყო ექსპედიცია კავკასიონის მანამდე გამოუკვლევ ნაწილში. 
1901 წელს გამოაქვეყნა ორტომეული - „კავკასიონის მაღალ რეგიონებში“ და ე.წ. 
„მერცბახერის რუკა“; გუსტავ რადდე (1831-1903) გერმანელი ბუნებისმეტყველი და 
გეოგრაფი. მისი ინიციატივით აღდგენილ იქნა და საზეიმოდ გაიხსნა მუზეუმი. 
ცხოვრობდა თფილისში; მოიარა საქართველოს სხვადასხვა კუთხე; ბაჩან ტელფერი (1830-
1904) ინგლისელი საზღვაო ფლოტის კაპიტანი. მონაწილეობდა ყირიმის ომში. 70-იან 
წლებში სამი წელი ცხოვრობდა რუსეთში და ორჯერ იმოგზაურა ყირიმსა და კავკასიაში. 
მისი ნაშრომია ორტომეული „ყირიმი და კავკასია“ (ლონდონი, 1876). მერცბახერის 
მსგავსად მის შრომას უცვლელი ღირებულება აქვს როგორც ისტორიკოსების, ისე 
ეთნოლოგებისთვის; სერ არტურ რულოვ კანინგეიმი (1812-1884) ინგლისელი გენერალ-
ლეიტენანტი, მრავალი წიგნის ავტორი და ფართო გაქანების მოგზაური. მონაწილეობდა 
ყირიმის ომში. 1872 წელს ლონდონში გამოიცა მისი წიგნი „მოგზაურობა აღმოსავლეთ 
კავკასიაში, კასპიისა და შავ ზღვებზე, საგანგებოდ დაღესტანში და სპარსეთისა და 
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თურქეთის საზღვრებზე 1871 წლის ზაფხულში“; ლოურენს ოლიფანტი (1829-1888) 
ინგლისელი მწერალი, ჟურნალისტი, მოგზაური. პარლანენტის წევრი, „ტაიმსის“ 
კორესპონდენტი. ლონდონში 1856 წელს გამოიცა მისი წიგნი „თურქული არმიის 
ამიერკავკასიური კამპანია ომერ ფაშას მეთაურობით“. ავტორი ამ კამპანიისას ახლდა 
ომერ ფაშას და იყო უშუალო თვითმხილველი; ჯეიმს ბრაისი (1838-1922) ცნობილი 
ინგლისელი საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი - სამოქალაქო სამართლის პროფესორი, 
ლორდთა პალატის წევრი, ბრიტანეთის აკადემიის პრეზიდენტი, ჰააგის საერთაშორისო 
სასამართლოს წევრი. ის 1876 წელს ეწვია რუსეთს, საქართველოსა და სომხეთს. ამ 
მოგზაურობის შედეგია „ამიერკავკასია და არარატი. 1876 წლის შემოდგომის 
არდადეგების დროს შემდგარი ექსპედიციის ჩანაწერები“ (ლონდონი, 1878); ბარონი ჯონ 
აბერკრომბი (1841-1924) შოტლანდიელი სამხედრო და არქეოლოგი, სამართლის 
დოქტორი. მან 1888 წელს იმოგზაურა ტფილისიდან ნუხასკენ. ეკუთვნის ნაშრომი 
„მოგზაურობა აღმოსავლეთ კავკასიაში“ (ლონდონი, 1889); დუგლას უილიამ ფრეშფილდი 
(1845-1934) ინგლისელი გეოგრაფი, მთამსვლელი, სამეფო გეოგრაფიული საზოგადოების 
პრეზიდენტი, გეოგრაფიული ჟურნალის დამფუძნებელი, ალპური კლუბის პრეზიდენტი. 
1868 წელს ავიდა და შეისწავლა ცენტრალური კავკასიონი, ყაზბეგი და იალბუზი. 1869 
წელს გამოსცა ნაშრომი „მოგზაურობა ცენტრალურ კავკასიაში, რომელსაც ერთვის 
ვიზიტები არარატსა და თავრიზში, ასევე სსვლა ყაზბეგსა და იალბუზზე“. 1887 და 1889 
წლებში კვლავ მიუბრუნდა კავკასიას და გამოაქვეყნა 1896 წელს „კავკასიის შესწავლა“; 
კლაივ ფილიპს ვოლეი (1853-1918) ბრიტანელ-კანადელი საჯარო პირი. დაეუფლა 
სამართალს. გაიგზავნა ბრიტანეთის ლეგაციის ვიცე-კონსულად ქერჩში ყირიმში. 
კავკასიას უძღვნა ორი ნაშრომი „ნადირობა ყირიმსა და კავკასიაში“ (ლონდონი, 1891) და 
ორტომიანი „ველური სვანეთი“ (ლონდონი, 1883). ჩვენთვის განსაკუთრებით 
საყურადღებოა მეორე;

ამათ გარდა, ჩვენ გამოვიყენეთ კიდევ სამი ინგლისელი ავტორის ცნობები, რომელთა 
ბიოგრაფიული მონაცემები, სამწუხაროდ, მოსაძიებელია. ესენია: 

ჯონ უსშერის „მოგზაურობა ლონდონიდან პერსეპოლისკენ, რომელიც შეიცავს 
მიმოსვლას დაღესტანში, გეორგიაში, სომხეთში,ქურთისტანში, მესოპოტამიასა და 
სპარსეთში“ (ლონდონი, 1865). იგი გვაწვდის უხვ მასალას საქართველოსა და სხვადასხვა 
პირთა შესახებ. 

ძალზე საინტერესოა დ"ავიგდორის (მოგზაურის) ნაშრომი „ჩანაწერები კავკასიის 
შესახებ“ (ლონდონი, 1883), რომელშიც დაცულია მრავალფეროვანი მასალა საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეების შესახებ. ყურადსაღებია ავტორის დაკვირვება რუსული 
მმართველობის ხასიათზე.

 ასევე, საინტერესოდ აგვიწერს ნანახს ვალტერ ბ. ჰარისი თავის წიგნში „ბათუმიდან 
ბაღდადისკენ, ტფილისის, თავრიზის და სპარსეთის ქურთისტანის გავლით“ (ლონდონი, 
1896). სხვა მრავალთან ერთად, ყურადსაღებია მისი ცნობა ფოთი-თბილისი რკინიგზისა 
და სურამის გვირაბის შესახებ.

ცხადია, ამით არ ამოიწურება გერმანელი და ინგლისელი მოგზაურებისა, თუ 
საქართველოთი დაინტერესებულ პირთა ოდენობა, მაგრამ ჩვენი თემისთვის 
დასახელებულებიც საკმარისად ჩავთვალეთ.

ასევე: ხუთწლიანი სამუშაო თემატიკის რედაქტირება, კორექტირება და საერთო 
მონოგრაფიაში შესატანად მომზადება. 

ლელა მიქიაშვილი – თემა: საქართველოს სამეფო-სამთავროები მე-18 ს-ის მეორე 
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ნახევარსა და მე-19 ს-ში; მათი სახელმწიფოებრივი სტატუსის, პოლიტიკური 
ორიენტაციისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხები. აღნიშნული პრობლემის შესახებ 
არსებული ქართული, რუსული და ევროპული წყაროები (IX-X პერიოდი)

დამუშავდა ქვეთემა: იმერეთის სამეფოსა და სამეგრელოს მიერ  რუსეთთან 
დადებული მფარველობითი ხელშეკრულებები“ და სახელმწიფოებრივ სტატუსთან 
დაკავშირებული პრობლემური საკითხები.

XIX ს. დამდეგისათვის რუსეთის მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმებამ 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა არა მარტო საქართველოს, არამედ ზოგადად, 
ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ვითარებაზე; რუსეთის იმპერია მიზანმიმართულად 
მოიწევდა ახლო აღმოსავლეთისაკენ და აქ არსებული სახელმწიფოებრივი ერთეულების 
დაპყრობით ღიად იმუქრებოდა. ამ საფრთხის წინაშე ეს უკანასკნელნი განსხვავებულად 
რეაგირებდნენ: ადგილობრივი მეფე-მთავრების ერთი ნაწილი რუსეთთან დიპლომა-
ტიური მოლაპარაკებების ან მფარველობითი ტრაქტატის გაფორმების გზით ცდილობდა 
თავის გადარჩენას, მეორენი კი იმპერიის სამსახურში დგებოდნენ დახმარების მისაღებად 
და საკუთარი ხელისუფლების შესანარჩუნებლად; მათ შორის იყო სამეგრელოს მთავარი, 
რომელიც იმერთა მეფის ერთიანი პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ საკუთარი სამთავროს 
რუსეთის მფარველობაში მიღებისათვის იბრძოდა. 

ქართლ-კახეთის გაუქმებულ სამეფოში რუსული მმართველობის შემოღების შემდეგ, 
რუსეთი აღარ მალავდა, რომ ვერ შეურიგდებოდა დამოუკიდებელი მეფის ხელი-
სუფლების არსებობას დასავლეთ საქართველოში; მიუხედავად იმისა, რომ იმერთა მეფის 
ძალაუფლება მხოლოდ იმით შემოიფარგლებოდა, რომ უკეთეს შემთხვევაში თავისთვის 
სასურველ კანდიდატს დასვამდა მთავრად გურიაში ან სამეგრელოში, უმთავრესი იყო ის, 
რომ საკმაოდ სუსტი სახელმწიფოებრივი სტრუქტურის მიუხედავად, იმერეთის სამეფო 
დანარჩენ სამთავროებთან შედარებით უფრო ძლიერი იყო და სოლომონ II-ს ქვეყნის 
გაერთიანებისათვის ბრძოლა არასოდეს შუწყვეტია. ამიტომ, რუსეთის ხელისუფლებამ 
მის წინააღმდეგ გამოიყენა დადიანი, რომელთანაც 1803 წ. გაფორმებული სამფარველო 
ტრაქტატით, ფულადი დახმარებითა თუ სხვა სახის მხარდაჭერით ეს უკანასკნელი 
იმერთა მეფის წინააღმდეგ ბრძოლაში საკუთარ თანამოაზრედ აქცია. შესაბამისად, 
სამეგრელოს სამთავროს მფარველობაში მიღება მეფის რუსეთის მიერ იმერეთის სამეფოს 
გაუქმებისაკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი აღმოჩნდა.

ასევე, მოხდა შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, კორექტირება და კოლექტიურ 
მონოგრაფიაში შესატანად მომზადება.

ხათუნა ქოქრაშვილი –  თემა: რუსული მმართველობა საქართველოში (მე-19-მე-20 
საუკუნეებში) (IX-X პერიოდი)

მიმდინარე წელს შესრულდა ქვეთემა: „რუსული პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული 
სისტემა საქართველოში 1890-1917 წლებში.“ 

2019 წელს შესასრულებელი თემის მიხედვით შევისწავლეთ პრობლემის ირგვლივ 
არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა, წყაროები, გავეცანით გამოქვეყნებულ 
დოკუმენტებს: ა. იოსელიანი, XIX 80-იანი წლების რეაქცია და საქართველოს 
საზოგადოებრივი ძალები, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. V, თბილისი, 1970; შ. 
ვანიშვილი, ამიერკავკასია რუსეთის მმართველობის სისტემაში 1864-1817 წწ., თბილისი, 
1989; ალ. ბენდიანიშვილი, რუსული მმართველობის სისტემაში ჩადებული კოლონიურ-
რუსიფიკატრული კოდი, წიგნში: ალ. ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი, სამსონაძე, ხ. 
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ქოქრაშვილი, დ. ჭუმბურიძე, ო. ჯანელიძე, რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში, 
თბილისი, 2008. გვ. 157-158; ბ. კუპატაძე, საქართველოს ხელისუფლების ისტორია, 
თბილისი, 2006;   Учреждение уравления Кавказского края, т. II, ч.2, СПб., 1886; 
Всеподанейшая записка по управлению Кавказским краем Генерала-адиутанта 
Воронцова Дашкова, 1907  და სხვა. ასევე საარქივო წყაროები და დოკუმენტები.  

შესწავლილი მასალების მიხედვით, წლიურ თემაში განვიხილეთ და გავაანალიზეთ 
შემდეგი საკითხები: პოლიტიკური რეაქცია საქართველოში XIX ს-ის 80-90-იან წლებში და 
ცვლილებები კავკასიის მმართველობაში. რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე III-ის  
მიერ რეფორმების შეწყვიტა. რუსეთში პოლიტიკური რეაქციის, რეპრესიებისა და 
კონტრრეფორმების გატარება რუსიფიკაციის პოლიტიკა გაძლიერდა პოლონეთის, 
ფინეთის, უკრაინის, ბელორუსიის, ბალტიისპირეთის, კავკასიის და იმპერიის სხვა 
არარუსული პროვინციების მიმართ. ცვლილებები იმპერიის განაპირა რაიონების, მათ 
შორის, ამიერკავკასიის მმართველობის სისტემაში. 1881 წლის 22 ნოემბერის ალექსანდრე 
III-ის ბრძანება, მეფისნაცვლის თანამდებობის გაუქმება. მთავარმმართველის პოსტის 
აღდგენა. მთავარმმართველები:  დონდუკოვ-კორსაკოვი (1882-1890), სერგეი შერემეტიევი 
(1890-1896 წწ.), გრიგოლ გოლიცინი (1896-1904 წწ.).

ნაშრომში განხილულია XIX საუკუნის 80-იან წლებში ამიერკავკასიის მმართველობის 
რეორგანიზაცია, 1883-1885 წლების სამართლებრივი დოკუმენტები ამიერკავკასიის 
მმართველობის გარდაქმნის შესახებ, მთავარმმართველთა უფლებამოსილების ხარისხი 
და მისი აპარატი, კავკასიის მხარის ადმინისტრაციულ-პოლიტიკური დაყოფა: 
ჩრდილოეთ  კავკასია და ამიერკავკასია, ამიერკავკასიის შემადგენელი 5 გუბერნია. 
საქართველოს ტერიტორიაზე დაარსებული ტფილისის და ქუთაისის გუბერნიები და 
ოკრუგები და მათი მართვის სისტემა; ასევე, 1888 წლის კანონი „ამიერკავკასიის 
გუბერნიებში სამაზრო პოლიციის რეორგანიზაციის შესახებ, მაზრების დაყოფა 
საპოლიციო უბნებად (უჩასტკებად),  პრისტავის ანუ ბოქაულის თანამდებობის შემოღება. 
ადგილობრივ დონეზე ადმინისტრაციული ერთეულების მმართველობის ოთხ 
საფეხურიანი სტრუქტურის ჩამოყალიბება.  

წლიურ თემაში განვიხილეთ 1905 წლის 26 თებერვალს ნიკოლოზ II-ის ბრძანებით, 
მთავარმმართველის თანამდებობის გაუქმების და კავკასიის მხარეში მეფისნაცვლობა 
აღდგენის და მათი უფლებამოსილებების დადგენის საკითხი;  გაანალიზდა კავკასიის 
მეფისნაცვალების პოლიტიკა: ილარიონ ვორონცოვ-დაშკოვი (1905-1915), ნიკოლოზ 
ნიკოლოზის ძე რომანოვი (1915-1917), მათი მმართველობის აპარატი. კავკასიის 
კოლონიზაციის პოლიტიკის გაძლიერება.

1905 წლის 17 სექტემბრის მანიფესტით რუსეთის თვითმპყრობელური რეჟიმის 
დასრულება. სახელმწიფო საბჭოსა და სახელმწიფო სათათბიროს საარჩევნო წესები. 
ქართველი დეპუტატები სახელმწიფო საბჭოსა და სახელმწიფო სათათბიროში.

აგრეთვე, განვიხილეთ 1905-1907 წლების რევოლუციის დროს მმართველობის 
ლიბერალიზაციისა და რეფორმების მცდელობა; კავკასიაში გატარებული პოლიციის 
რეფორმა; 1905-1907 წლების რევოლუციის შემდეგ, მეფისნაცვლის უფლება-
კომპეტენციები.

1907-1913 წწ. რეაქციის პერიოდი, პოლიტიკური პოლიციის - ჟანდარმერიის 
გაძლიერება; რევოლუციური გამოსვლების ჩახშობა; მხარის რუსიფიკაციის 
პროცესისთვის ხელის შეწყობა; სამხედრო-სამოქალაქო მმართველობის სისტემის 
შენარჩუნება მხარის რამდენიმე რეგიონში.

 კავკასიის მართვა-გამგეობის გარდაქმნის 1913 წლის პროექტი. 1917 წლის 
რევოლუციების შედეგად, რუსეთის იმპერიის დასასრული და კავკასიაში შექმნილი 
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ვითარება.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, 
კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ მონოგრაფიაში შესატანად.

არჩილ კოხრეიძე –  მიმდინარე წელს დამუშავდა თემა: „თვითმპყრობელობის დამხობა 
და საქართველოს ავტონომიის იდეის განხორციელების შესაძლებლობა: საქართველოს 
ეროვნული საბჭოს შექმნა და მისი როლი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 
საქმეში.“

წლიურ თემაში განხილული და გაანალიზებულია საქართველოში მიმდინარე 
მოვლენები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 1917 წლის თებერვლიდან 1918 წლის 26 
მაისამდე, როდესაც დაინგრა რუსეთის თვითმპყრობელობა და ბრძოლით, ტანჯვით 
იბადებოდა თავისუფალი საქართველო, რომელსაც უპირისპირდებოდნენ მის გარშემო 
მყოფი მისდამი მტრულად განწყობილი სახელმწიფოები.

მზია ტყავაშვილი – თემა: საქართველო რუსეთის აღმოსავლურ და კავკასიურ ომებში 
(მე-18- მე-19 სს.); ისტორიული ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი (IX-X პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „რუსეთ-ოსმალეთის ომი (1877-1878 წწ) და 
საქართველო.“

გავეცანი ამ საკითხზე არსებულ წყაროებსა და ისტორიოგრაფიულ ლიტერატურას: ნ. 
დუბროვინის, მ. პოკროვსკის, ვ. პოტტოს, ვ. კლიუჩევსკის, ა. ფადეევის, ა. ნაროჩნიცკის, ნ. 
ბელიაევის, ვ. ნემიროვიჩ-დანჩენკოს, დიაჩკოვ-ტარასოვის, ა. სურგულაძის, ბ. ხორავას, გ. 
გასვიანის და  სხვა ისტორიკოსთა ნაშრომებს. ჩემი განსაკუთრებული შესწავლის საგანია 
კრებულში: «Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Кавказско-
малоазиатском театре.» - Санкт-Петербург, издание Военно-исторической комиссии 
Главнаго штаба, 1903-1910, ред. Чернявский И. С., т. 1-7 - გამოქვეყნებული დოკუმენტები.

ყურადღებას ვამახვილებ ყირიმისა და კავკასიის ომის დამთავრების შემდეგ 
საქართველოსა და ზოგადად, კავკასიაში, რუსეთსა და ოსმალეთში არსებულ საშინაო და 
საგარეო ვითარებაზე; ამ ომში რუსეთისა და ოსმალეთის სახელმწიფოების მიზნებზე, 
საბრძოლო ოპერაციების მიმდინარეობაზე, შედეგებსა და სამხედრო კონფლიქტის 
გამომწვევ ძირითად ფაქტორებზე.

აღნიშნული ომი მჭიდროდ იყო დაკავშირებული აჭარის, სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველოს და აფხაზეთის ისტორიასთან, სადაც უშუალოდ მიმდინარეობდა 
საბრძოლო ოპერაციები, რაც აღნიშნული მხარის ეკონომიკაზე, მოსახლეობის ეთნიკურ 
შემადგენლობაზე უარყოფითად აისახა. აქედან გამომდინარე, ძირითად აქცენტს ამ 
საკითხზე ვაკეთებ. 

ომის დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულებას 
მეომარ სახელმწიფოებთან, მათ ჩართულობას და უშუალო მონაწილეობას საბრძოლო 
ოპერაციებში, რის შესწავლასაც ჩემს კვლევაში დიდ ადგილს ვუთმობ.

1877-1878 წლების ომს მოჰყვა მუჰაჯირთა ახალი ტალღა. საინტერესოა მათი 
რაოდენობისა და ეთნიკური შემადგენლობის დადგენა და შედარება უკვე ცნობილ 
სტატისტიკასთან.

ომი ადრიანოპოლის ზავით დამთავრდა. მაქსიმალურად ზედმიწევნით განვიხილავ 
საზავო ხელშეკრულების პუნქტებს და ვადარებ პარიზის ზავის მონაცემებთან.

ჩემი კვლევის საგანია, ასევე, ომის შემდგომი ვითარება. შავი ზღვის აღმოსავლეთ 
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სანაპიროზე, სადაც რუსეთის კოლონიზაცია სწრაფი ტემპით წარიმართა - მასიურად 
ხდებოდა რუსეთის იმპერიის შიდა ტერიტორიებიდან სხვადასხვა ეთნოსის მოსახლეობის 
გადმოსახლება და მათი ახალშენებით ადგილობრივი დასახლებული პუნქტების 
ჩანაცვლება. არსებობდა სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც აღნიშნული კუთხის 
ეკონომიკურ და კულტურულ განვითარებას ეხებოდა.

დიდ ყურადღებას ვაქცევ დოკუმენტებს, რომლებიც აღნიშნული ომის მიმართ 
მსოფლიოს ავტორიტეტული სახელმწიფოების ხელისუფლებებისა და მოწინავე 
საზოგადოების დამოკიდებულებას ასახავს.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, 
კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ მონოგრაფიაში შესატანად.

ირინა არაბიძე –  თემა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია  1917 წლიდან 
დღემდე, მისი სახელმწიფოებრივ-ეროვნული მისია (IX-X პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემები: 
1. ეროვნული თავისუფლების იდეა სასულიერო პირთა ქადაგებებში, მიმოწერასა და 

მემუარებში (1917 წლიდან დღემდე). საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება 
და მსოფლიო საპარტრიარქო (1990 წელი). 

ქართველ სასულიერო პირთა ქადაგებებსა და მიმოწერა-მემუარებში ეროვნული 
თავისუფლების იდეის გამომხატველი მასალა წლიურ თემაში ისტორიული მოვლენების 
მიმდევრობის დაცვით წარმოვადგინე და გავაანალიზე. კერძოდ, აქ  წარმოდგენილია 
სასულიერო პირთა დამოკიდებულება შემდეგი საკითხებისა და მოვლენებისადმი: 

სამშობლოსა და ხალხის კეთილდღეობისათვის თავდადებულ მამულიშვილთა 
ღვაწლის წარმოჩენა-დაფასება;

სახელმწიფოებრივი თავისუფლების მოპოვება 1918 წ. 26 მაისი;
ომი სომხეთთან 1918 წლის დეკემბერი;
დამფუძნებელი კრების არჩევნები (1919 წ.);
საქართველოს გასაბჭოება (1921 წლის თებერვალი);
დემოკრატიული მთავრობის მიერ განძეულის ემიგრაციაში გატანა;
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა 1921-1924 წწ.;
საბჭოთა კავშირის მიერ გერმანიის წინააღმდეგ 1941-1945 წლებში წარმოებული ომი, 

რომელიც იმ დროს ადამიანთა უმეტესობის მიერ სამამულო ომად აღიქმებოდა;
დედაენის მნიშვნელობა და მისი დაცვის აუცილებლობა;
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აღმავლობა, 1989 წ. 9 აპრილი;
დამოუკიდებლობის გამოცხადება 1990 წ. 9 აპრილი;
საბჭოთა კავშირის დაშლა 1991 წ.;
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოსაგან ჩამოცილების საკითხი;
2008 წ. აგვისტოს ომი.
ქართველი სასულიერო პირები თავიანთ მოვალეობად მიიჩნევდნენ მორწმუნეთათვის 

ეროვნული თავისუფლების მნიშვნელობის შესახებ ექადაგათ, ერში სამშობლოს 
სიყვარული ჩაენერგათ. ბევრმა მათგანმა თავისუფლებისათვის თავგანწირვის 
მაგალითიც აჩვენა. 

თემაში ყურადღება გავამახვილეთ ემიგრაციაში მოღვაწე არქიმანდრიტ გრიგოლის 
(ფერაძე) ქადაგებებზე, რომელიც სამშობლოსა და თავისი სამწყსოს უკეთესი მომავლის 
ძიებისას სასულიერო პირის იარაღად მხოლოდ ლოცვას მიიჩნევდა.  
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თავისუფლებისათვის ბრძოლა - იარაღით და, სიტყვითაც კი, მისი აზრით, 
სამღვდელოებისათვის მიუღებელი იყო.        

არქიმანდრიტ გრიგოლ ფერაძისა და მისი თანამედროვე სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქ ამბროსის (ხელაია, 1921-1927) ქადაგებათა და ქმედებათა შინაარსი 
ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავებული, მაგრამ ეკლესიის მოწოდების 
განმასახიერებელი იყო. ქართველ ხალხს, სამშობლოში დარჩენილს თუ ემიგრაციაში 
წასულს, ორივე სასულიერო პირისაგან მიწოდებული სწავლა და თავდადების 
თავისებური მაგალითები აუცილებლად სჭირდებოდა, რომ მონობისაგან სამშობლოს 
გამოხსნისათვის საფუძვლები მოემზადებინა.

XX საუკუნის შუა ხანებში, როცა საქართველოში საბჭოთა კომუნისტური რეჟიმის 
პირობებში ეროვნული თავისუფლების იდეის ქადაგება უკვე შეუძლებელი იყო, 
სასულიერო პირები პირად მიმოწერასა თუ მემუარებში იმედს გამოთქვამდნენ, რომ 
სამშობლოსა და ეკლესიის თავისუფლება-კეთილდღეობაზე მზრუნველი ადამიანები 
უთუოდ გამოჩნდებოდნენ და თაობათა სანუკვარი ოცნება რეალობად იქცეოდა.

საქართველოს ეკლესია, სასულიერო პირთა უმეტესობა XX ს-ის 80-იანი წლებიდან 
გააქტიურებულ ეროვნულ მოძრაობას თანაუგრძნობდა. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების (1990 წლის 9 აპრილი) თანამდევი 
მოვლენების შედეგად საქართველოს ჩამოსცილდა მისი ორგანული ტერიტორიები: 
აფხაზეთი და სამაჩაბლო. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ისა და 
ქართველი სამღვდელოების ქადაგებები ძმათამკვლელი ომის შეწყვეტის, ქართველების 
აფხაზებთან და ოსებთან შერიგების, საქართველოს გამთლიანების იდეითაა 
განმსჭვალული.

2. ქართული ემიგრაციის და საერთაშორისო პოლიტიკური წრეების ჩართულობა 1921-
1924 წლების მოვლენებში საბჭოურ და თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში.

საბჭოთა ისტორიოგრაფია საქართველოში 1921-1924 წლებში მიმდინარე მოვლენებთან 
დაკავშირებით ტენდენციური და გაყალბებული იყო. საკითხის შესწავლის პროცესში 
სირთულეს წარმოადგენდა კომუნისტური რეჟიმის ბატონობის მთელ სივრცეში 
აღნიშნული პერიოდის შესახებ არსებული მასალის გასაიდუმლოება; ამავე დროს, 
ცენზურა მეცნიერს საბჭოთა წყობილების დამყარებისა და მომდევნო წლების სისხლიანი 
მოვლენების ისტორიის სააშკარაოზე გამოტანის საშუალებას არ აძლევდა.

იწერებოდა გაყალბებული ისტორია, რაც საბჭოთა სახელმწიფოსა და კომპარტიის 
ავტორიტეტის გაზრდის, მის მიმართ საზოგადოების კეთილად განწყობის საჭიროებას 
ემსახურებოდა. 

1921-1989 წლების სამეცნიერო ნაშრომებში საქართველოს გასაბჭოებასთან 
დაკავშირებით ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრი არსებობდა:

 I - საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამტკიცებდა, რომ ნოე ჟორდანიას ანტიხალხური 
პოლიტიკით უკმაყოფილო საქართველოს მოსახლეობამ 11 თებერვალს აჯანყება დაიწყო. 
თხოვნის საფუძველზე მათ მენშევიკური მთავრობის დამხობაში ლენინი და XI არმია 
დაეხმარნენ, რითაც ქართველი ხალხის სანუკვარი ოცნება ასრულდა; 

II - XI არმიამ საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა, ის ქვეყნის მოსახლეობას არ მიუწვევია. 
ეს მიდგომა ქართველ ემიგრანტთა, საზღვარგარეთელ ისტორიკოსთა და 
საზღვარგარეთულ პრესაში იყო გავრცელებული. ისინი თავისუფალნი იყვნენ საბჭოეთში 
არსებული შეზღუდვებისა და ცენზურისაგან და სიმართლის წერა შეეძლოთ.

პოსტსაბჭოთა ისტორიოგრაფიაში ისტორიკოსთა უდიდესი უმრავლესობა მეორე აზრს 
იზიარებს.
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საქართველოს რესპუბლიკის სუვერენულ უფლებათა შელახვის, ქვეყნის ტერიტორიის 
გასხვისების, მოსახლეობის ეროვნული გრძნობის შეურცხყოფის წინააღმდეგ მებრძოლთა 
მიმართ განხორციელებული 1921-1924 წლის სისხლიანი მოვლენების კვლევას წყაროებში 
დაფიქსირებული ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებები ართულებს. ოფიციალურ 
დოკუმენტებში მიზანმიმართულადაა მიჩქმალული ერის წინაშე ჩადენილი დანაშაული, 
დამახინჯებულია ფაქტები. 

პოსტსაბჭოთა პერიოდში საქართველოში 1921-1924 წლებში მიმდინარე მოვლენებში 
ემიგრაციის და საერთაშორისო პოლიტიკური წრეების ჩართულობის შესახებ მრავალი 
ნაშრომი დაიწერა. მათ შორის აღსანიშნავია გურამ შარაძის, გოგი ცხოვრებაძის, რუსუდან 
დაუშვილის, ნიკოლოზ ბენდელიანის, ილია ტაბაღუას, მიხეილ სამსონაძის, ნესტან 
კირთაძის, შორენა მურუსიძის, ლელა სარალიძის, ოთარ ჯანელიძის, დოდო ჭუმბურიძის, 
ნიკოლოზ ჯავახიშვილის და სხვათა ნაშრომები. 

ნაშრომებში განხილულია საქართველოს ძალდატანებითი გასაბჭოების შემდეგ 
რუსეთის უღლისაგან საქართველოს გამოხსნისათვის დევნილი დემოკრატიული 
მთავრობისა და პოლიტიკური წრეების ღონისძიებანი. ისინი I მსოფლიო ომში ანტანტის 
მხარეს მებრძოლი და გამარჯვებული სახელმწიფოების მეთაურთა, მზარდი 
სოციალისტური მოძრაობის, ერთა ლიგისა და მისი დამხმარე ასოციაციების ძალისხმევის 
გამოყენებას ცდილობდნენ. 

ავტორთა უმრავლესობას განხილული აქვთ იმ დროს I მსოფლიო ომით გამოწვეულ 
ცვლილებათა განმხილველი თავყრილობები, სადაც საქართველოს საკითხი 
განიხილებოდა. კონფერენციებზე და კონგრესებზე საქართველოს იურიდიულ 
სუბიექტად აღიარებდნენ, მის მდგომარეობასთან დაკავშირებით რეზოლუციები 
გამოჰქონდათ, თანაუგრძნობდნენ. ზოგჯერ რუსეთის მიმართ საპროტესტო 
განცხადებებსაც ავრცელებდნენ, მაგრამ ოკუპაციისაგან გათავისუფლებაში საქართველოს 
ვერ დაეხმარნენ. მათ რეზოლუციებს მხოლოდ მორალური მხარდაჭერის მნიშვნელობა 
ჰქონდა.

ზოგიერთი ავტორი ემიგრანტთა მოღვაწეობის უშედეგობას იმდროინდელ 
საერთაშორისო მდგომარეობასთან ერთად მათ დაქსაქსულობასაც უკავშირებს. მასალების 
შესწავლის საფუძველზე ასკვნან, რომ დაქსაქსვა ხელოვნურადაც ხდებოდა, რაც საბჭოთა 
კავშირიდან გაგზავნილი აგენტურის საქმიანობასთან იყო დაკავშირებული. საქართველოს 
გასაბჭოების შესახებ საბჭოთა რუსეთი ცრუ ინფორმაციებს ავრცელებდა, რისთვისაც 
წინააღმდეგობის გაწევა საქართველოს ემიგრაციის მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო.

1924 წლის აჯანყების მზადების ორგანიზებაში ემიგრაცია დასაწყისიდანვე იყო 
ჩაბმული. მიუხედავად აჯანყების ჩავარდნის შესახებ ინფორმირებულობისა, 
ადგილობრივ თუ საზღვარგარეთელ მეთაურთა ნაწილის გადაწყვეტილებით, გეგმა არ 
შეიცვალა. მათ „...კარგად ესმოდათ, რომ საკუთარი ძალებით საქართველო რუსეთის 
უღელს ვერ გადაიგდებდა, ამიტომ საჭიროდ თვლიდნენ აჯანყების თვით ფაქტის 
დაფიქსირებას, რათა ევროპის ყურადღება მიექციათ და დახმარების პერსპექტივა 
გაჩენოდათ“.

ასეთ ფიქრს საფუძველი მაშინ მეტ-ნაკლებად მაინც შეიძლებოდა ჰქონოდა, თთუმცა 
საქართველოს მთელი ისტორია ამ მოლოდინით და იმედგაცრუებითაა სავსე. 
აჯანყების ჩახშობის შემდეგ რეპრესირები გაუთვალისწინებლად დიდი მასშტაბებით 
განხორციელდა. აჯანყების შესახებ არსებულ ლიტერატურაში მსხვერპლის შესახებ 
განსხვავებული მონაცემებია დაფიქსირებული. 

ყველა ავტორი თანხმდება, რომ „რკინის ფარდის“ მიღმა დარჩენილი 
საქართველოსთვის ემიგრაციის საქმიანობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რადგან 
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მას ცივილიზებულ მსოფლიოსთან ურთიერთობა არ შეეძლო. 1924 წლის აჯანყების 
ჩახშობის შემდეგ არსებული რეჟიმის გამო აქ თავისუფლებისათვის ბრძოლამ თანდათან 
ეპიზოდური ხასიათი შეიძინა. ემიგრანტული მთავრობის ლეგაციის, მისი საელჩოსა და 
ცალკეული ჯგუფებისა თუ პიროვნებათა მცდელობანი საერთაშორისო ასპარეზზე 
შედარებით აქტიურად გრძელდებოდა, თუმცა, რუსეთის წინააღმდეგ საპროტესტო 
რეზოლუციებს რეალური შედეგი არ მოუტანია.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, 
კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ მონოგრაფიაში შესატანად.

ნატო სონღულაშვილი – თემა: 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული, 
დემოკრატიული არჩევნები, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა (IX-X პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემები: 

1. XX საუკუნის 90–იანი წლების მოვლენები საქართველოში.

თანამედროვე ეპოქამ მრავალი საკითხის, პრობლემის ახლებური გადააზრება დააყენა 
დღის წესრიგში. წარსულის, ისტორიის საფუძვლიანი შეფასებისთვის მოვლენათა 
კომპლექსური ანალიზია საჭირო. XX საუკუნის 90-იანი წლები ერთ-ერთი რთული 
შესაფასებელია ეროვნული იდენტობის თვალსაზრისით. საბჭოთა კავშირის დაშლამ და 
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენამ მრავალი 
კარდინალური მნიშვნელობის საკითხი წამოწია წინა პლანზე. პირველ რიგში, მარტივი 
გადასალახი არ იყო საბჭოთა სისტემას მორგებული და მიჩვეული ცნობიერების შეცვლა 
და სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბება. ბუნებრივია, დამოუკიდებლობის 
აღდგენის შემდეგ მხოლოდ ცნობიერების ცვლილება არ მომხდარა და გადასაჭრელი და 
მოსაგვარებელი იყო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პრობლემები, რაც არანაკლები 
მნიშვნელობისაა ქვეყნის ცხოვრებაში, თუმცა საზოგადოების ცნობიერების ცვლილებას 
მთავარ პრობლემად მივიჩნევ. რადგან სახელმწიფოს არსებობის და სიძლიერის ერთ-
ერთი გარანტი სწორედ საზოგადოებრივი აზრის და აზროვნების საკითხია. თუ 
საზოგადოება ერთიანი იდეით არ არის გამსჭვალული რთულია სახელმწიფოებრივი 
ცხოვრების განვითარება. შემთხვევითი არ იყო, რომ შუა საუკუნეების საქართველოში და 
შემდეგაც, ქართული კულტურული და პოლიტიკური ელიტა მიზანმიმართულად 
ცდილობდა მოსახლეობის ცნობიერების განმტკიცებას ეროვნული თუ 
სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. საუკუნეების მანძილზე ქართველი ერის ეროვნული 
იდენტობის განმსაზღვრელი შემდეგი ფასეულობები იყო: სამშობლო, ენა, სარწმუნოება, 
ტრადიციები. ბუნებრივია, აღნიშნულ ღირებულებებს მნიშვნელობა არც XX საუკუნის 90-
იან წლებში ჰქონდა დაკარგული, თუმცა განსხვავებით წინა პერიოდებისგან, 
საქართველოს სჭირდებოდა ძლიერი და ორგანიზებული კულტურული და პოლიტიკური 
ელიტა, რომელიც, თავადაც გარკვეულ ტრანსფორმაციას განიცდიდა და ჯერ კიდევ 
ჩამოყალიბების სტადიაზე იყო.

ტრადიციული ქართული ღიორებულებების აღორძინება-განვითარებასთან ერთად 
აღნიშნულ პერიოდში აქტუალური იყო ქართულ-დასავლური ურთიერთობის საკითხი. 
საქართველო პრეტენზიას აცხადებდა დასავლურ სახელმწიფოთა ოჯახში 
გაწევრიანებაზე. ეს პროცესი ცვლილებებისა და გარდაქმნების ფონზე მიმდინარეობდა. 
საქართველო-დასავლეთის ურთიერთბები სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდებოდა. 
ეს იყო: პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული. მათ შორის მოლაპარაკებების 
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პროცესში განსაკუთრებული ადგილი ეკავა საქართველოს ცალკეული რეგიონების, 
კერძოდ, აფხაზეთის და „სამხრეთ ოსეთის“ პრობლემათა მოგვარებას. განსაკუთრებულად 
აქტუალური აფხაზეთის საკითხი იყო.

2. ქართველი ემიგრანტი მეცნიერები საბჭოთა კავშირის არსის და საქართველოს 
ევროპული ინტეგრაციის აუცილებლობის შესახებ. 

საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების ემიგრაციაში წასვლის შემდეგ, ბრძოლა 
ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენისა და თავისუფლების მოპოვებისათვის ბუნებრივია 
განვითარებას, ჩამოყალიბებას და აღმავლობას განიცდის. აღნიშნული საკითხის 
შესასწავლად აუცილებელია განისაზღვროს შემდეგი ნიშნები:

1. ქართველი ემიგრანტების შემადგენლობა მსოფლმხედველობრივი თვალსაზრისით, 
რადგან აქ წარმოადგენილი იყო სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები.

2. რა წარმოადგენდა მათ მიზანს და რა მეთოდებს მიმართავდნენ დასახული გეგმის 
განსახორციელებლად?

ემიგრაციაში წასვლის პერიოდიდან მოყოლებული 1991 წლამდე, საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენამდე ქართველი ემიგრანტების 
მოღვაწეობა არ შეჩერებულა და მათი ძალისხმევა მიმართული იყო საქართველოს 
თავისუფლების მოპოვებისაკენ. ბუნებრივია, 70 წლის მანძილზე ეპოქის გამოწვევებიდან, 
დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირში მიმდინარე ვითარებიდან გამომდინარე მათი ბრძოლა 
ზოგჯერ აქტიურდებოდა, და ზოგჯერ პასიური ფორმით გამოიხატებოდა, თუმცა ერთი 
რამ დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, იდეა და მიზნისაკენ მისასვლელი გზა უცვლელი 
რჩებოდა. ბუნებრივია, მარტივად მისაღწევ მიზანს არ წარმოადგენდა, სამშობლოსგან 
მოშორებული, უფლებაწართმეული ქართველი ემიგრანტების ბრძოლა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. მათი მოღვაწეობა ორი მიმართულებით მიდიოდა: 
1. ბრძოლა საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ და 2. დასავლური სახელმწიფოების 
მხარდაჭერის მოპოვების სურვილი დასახული გეგმის განსახორციელებლად.

ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, 
კორექტირება და საბოლოო სახის მიცემა კოლექტიურ მონოგრაფიაში შესატანად.

ნოდარ შოშიაშვილი –  მიმდინარე წელს დამუშავდა თემა: „გასაბჭოებული 
საქართველოს „სახელმწიფოებრივი“ მოწყობის საკითხი და ქართული პოლიტიკური 
აზრი (1921-1930 წწ.).“

როგორ ხორციელდება ოკუპაცია? ეს საკითხი ერთ-ერთ აქტუალური საკითხია 
მეცნიერებაში. რა იყო საბჭოთა ოკუპაცია და რა სახეს ატარებდა ის?  1921 წლის 25 
თებერვალს 11-ე წითელმა არმიამ, სერგო ორჯონიკიძის ხელმძღვანელობით აიღო 
თბილისი, ხოლო 17 მარტს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ 
გადაწყვიტა ემიგრაციაში წასვლა. სწორედ აქედან შეიძლება აითვალოს ოკუპაცია. 
პირველი რასაც აკეთებს ოკუპანტები არის ის, რომ 1921 წლის მარტში რევკომი 
დათხოვილად აცხადებს დამფუძნებელ კრებას. მთელ ამიერავკასიაში ძალაუფლება 
გადადის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის კავკასიის ბიურო, რომელსაც 
სათავეში სერგო ორჯონიკიძე უდგება.

ტარდება საბჭოთა არჩევნები, არჩევნებში ძალაუფლებას რა თქმა უნდა ბოლშევიკები 
იპოვებენ და  საქართველოს საბჭოების I ყრილობის უმაღლესი საკნონმდებლო ორგანო 
გახდა საქართველოში, რომელიც მთლიანად ბოლშევიკთა მხრიდან იყო 
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დაკომპლექტებული. ყრილობამ დაამტკიცა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური 
რესპუბლიკის კონსტიტუცია. საბჭოთა საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო გახდა 
საქართველოს საბჭოების ყრილობა, ხოლო უმაღლესი აღმასრულებელი ხელისუფლება 
სახალხო კომისართა საბჭო (სახკომსაბჭო) გახდა.

ცეკას არქივში მუშაობით ძალიან საინტერესო ფაქტებს ვიგებთ ამ პერიოდის შესახებ, 
თუ როგორ უჭირდა ბოლშევიკურ ხელისუფლებას ადგილზე მართვა. ისინი 
თავდაპირველად შეეცადნენ ყოფილი მენშევიკების და სხვა პარტიების კადრები 
ჩაეყენებინათ სამსახურში, მაგრამ მდგომარეობა მაინც არასტაბილური იყო. საარქივო 
მასალებით ვიგებთ, თუ რა როლს თამაშობდა ბათუმში განლაგებული საკონსულოები 
ეროვნულ-განმანთავისუფლებელ მოძრაობაში და როგორ მთელ-რიგ დათმობებზე 
მიდიოდნენ უცოხურ ზეწოლის შემდეგ. საარქივო მასელებით ძალიან საინტერესო 
ინფორმაციას იძლევა იმის შესახებ თუ როგორ უჭირს ბოლშევიკურ ხელისუფლებას 
ადგილზე საზოგადოების კონტროლი და როგორ ვერ ენდობა საკუთარ აგენტურასაც კი.  
ერთი სიტყვით ამ პროცესის აღწერისას ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა 
საზოგადოების ლოიალობას და სხვადასხვა ჯგუფის დაპირისპირებებს. ის რომ ესეთი 
ძლიერი არ არის ბოლშევიკური ხელისუფლება 1920-იან წლებში, როგორც იყო 1930-იან 
წლებში უკვე, ეს ძალიან კარგად ჩანს საარქივო მასალების მიხედვით და წლიურ თემაშია 
კარგადაა ნაჩვენები.

პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წელს ჩატარებული კვლევების შედეგები 
წარდგენილი იქნა სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებზე. სამეცნიერო 
სტატიების ნაწილი დაიბეჭდა სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემებში, ნაწილი კი, 
გადაცემულია დასაბეჭდად.

3 მულტიკულტურული 
საქართველო და კავკასია:                                       

ეთნოკულტურული 
ადაპტაციისა და 

ინტეგრაციის პროცესების 
ანალიზი

დარგი: ეთნოლოგია, 
ანთროპოლოგია  
მიმართულება: 
საქართველოსა და კავკასიის 
ეთნოლოგია

2015-2019 ნინო მინდაძე 
(ხელმძღვანელი)
ქეთევან ხუციშვილი
(შემსრულებელი)
ხათუნა იოსელიანი
(შემსრულებელი)
ნაზი აზიკური
(შემსრულებელი)
ნინო ჩირგაძე
(შემსრულებელი)
როზეტა გუჯეჯიანი
(შემსრულებელი)
ქეთევან ალავერდაშვილი
(შემსრულებელი)
ლელა ნებიერიძე
(შემსრულებელი)
გიორგი მამარდაშვილი
(შემსრულებელი)
თეა ქამუშაძე
(შემსრულებელი)
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როლანდ თოფჩიშვილი
(შემსრულებელი)
სალომე ოქრუაშვილი
(შემსრულებელი)
ლავრენტი ჯანიაშვილი
(შემსრულებელი)
ნათია ჯალაბაძე
(შემსრულებელი)
ირმა კვაშილავა
(შემსრულებელი)
გიორგი ავთანდილაშვილი
(შემსრულებელი)
ლიანა ბითაძე
(შემსრულებელი)
დავით ჭითანავა
(შემსრულებელი)
შორენა ლალიაშვილი
(შემსრულებელი)

პროექტის ფარგლებში მომზადდა სამეცნიერო ნაშრომები; ამასთანავე, პროექტის 
თემატური ნაწილები თანამშრომლების მიერ წარდგენილი იქნა სამეცნიერო კონფერენ-
ციებზე, ნაწილი გადაცემულია დასაბეჭდად სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემაში.

მიმდინარე წელს, პროექტის ყველა მონაწილე მუშაობდა გასული ოთხი წლის 
განმავლობაში შესრულებული წლიური სამუშაოების (ქვეპროგრამების მიხედვით) 
შეჯერებაზე; მიმდინარეობდა: დამუშავებული საკითხების სინთეზირება, რედაქტირება, 
კორექტირება და ქვეპროგრამების მიხედვით, მონოგრაფიების გამოსაცემად მომზადება 
თანამედროვე საქართველოში რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაციის, ეთნიკური 
ადაპტაცია–ინტეგრაციის, ტრადიციული ანთროპოეკოლოგიური კულტურისა და 
ქართულ-კავკასიური ეთნოკულტურული  ურთიერთობების შესახებ.

პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამეცნიერო კვლევის შედეგები აისახება 
უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამისი მიმართულების სასაწავლო პროგრამებში.  

ქვეპროგრამა 1: ტრადიციული ანთროპოეკოლოგიური კულტურა და 
თანამრედროვეობა. 

მიმდინარე წელს მოხდა ოთხი წლის განმავლობაში შესრულებული ნაშრომების 
(ქვეპროგრამის მიხედვით) შეჯერება, რედაქტირება, კორექტირება და  მონოგრაფიების 
გამოსაცემად მომზადება.
თემა: ადამიანის ბიოლოგიური და ეთნოკულტურული ადაპტაციის პრობლემები, 
სოციალური ორგანიზაციის ფორმები და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები საქართველოს 
უძველეს და თანამედროვე მოსახლეობის მაგალითზე.  (ლ. ბითაძე, შ. ლალიაშვილი). 

პოპულაციების განვითარების დინამიკა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, დაავადებათა 
სპექტრი ადამიანის საარსებო გარემოთი და მრავალი ბიოლოგიური და სოციალური 
ფაქტორით განისაზღვრება. ცალკეული დაავადებებისა და პათოლოგიების გამომწვევი 
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მიზეზის ცოდნა შესაძლებელს ხდის იმ პირობების აღდგენას, რომელშიც ცხოვრობდა 
უძველესი მოსახლეობა, ასევე როგორც მათ პროფესიულ საქმიანობას, საზოგადოების 
ეკონომიკურ, სოციალურ განვითარებას  და ჯანმრთელობას. სწორედ ამიტომ, წლიური 
თემები პალეომოსახლეობის (2015-2016) და თანამედროვე მოსახლეობის (2017) 
გარემოსთან ადაპტაციისა და დაავადებებს მიუძღვენით. ნაშრომში გამოყენებულია 
სახვადასხვა დარგის მონაცემები.                                              

პროექტის ფარგლებში შესრულდა: „პალეოანთროპოლოგიური კვლევის ეკოლოგიური 
ასპექტები", რომელიც განხილული იყო მტკვარ-არაქსის კულტურის მატარებელ 
მოსახლეობის მაგალითზე; „ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერები და ცხოვრების წესის 
აღდგენა საქართველოს უძველეს მოსახლეობაში”. ორივე ნაშრომი შესრულებულია ერთი 
და იგივე მასალაზე. მარკერები, რომლებიც ორგანიზმის ფიზიოლოგიურ მდგომარებას 
აღწერენ რამდენიმე ჯგუფადაა დაყოფილი, ჩონჩხზე მათი არსებობა სხვადასხვა 
დაავადების მაჩვენებელია. ძვლოვან მასალაზე სტრესის კვალის განსაზღვრისთვის 
სპეციალური ინდიკატორები გამოიყენება, რომლებიც სხვადასხვა სიზუსტის ხარისხით 
იძლევა მოსახლეობაში ადაპტური კომპლექსების განსაზღვრის საშუალებას. ხოლო 
ისტორიული, სამედიცინო, ბიოლოგიური და სხვა წყაროების კომპლექსური გამოყენება 
და მონაცემების კორექტული ინტერპრეტაცია საყოველთაოდ აპრობირებული მიდგომაა 
და იძლევა მნიშვნელოვან შედეგს. 

აღსანიშნავია, რომ ამ დროის მასალაში ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერებიდან, 
ძირითადად გავრცელებულია ჰიპეროსტოზები (თხემზე და კეფაზე), იშვიათია Cribra 
orbitalia (ანემიის, რკინის დეფიციტის, მწვავე ინფექციების მაჩვენებელი), არ ვლინდება 
ფორთოხლის ქერქის სინდრომი (გადაცივების მარკერი). 

პალინოლოგიური და პალეონტოლოგიური მონაცემებით ირკვევა,  რომ მტკვარ-არაქსის 
კულტურის გავრცელების დროს აღინიშნებოდა კლიმატური ოპტიმუმი, დათბობა 
გლობარულ ხასიათს ატარებდა და მოიცავდა სამხრეთ კავკასიას, სამხრეთ ევროპას და 
ახლო აღმოსავლეთს. 

ჭობარეთის სამაროვნის და ნამოსახლარის კომპლექსური კვლევის საფუძველზე 
აღდგენილია იმდროინდელი მცენარეული საფარველი, რომელიც მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება იმავე რეგიონის ახლა გავრცელებულ მცენარეთა სპექტრისაგან. ჭობარეთში 
1615 მ. ზღვის დონიდან ბუნებრივ ლანდშაფტებში იზრდებოდა ცაცხვის, მუხის, 
რცხილის, ძელქვის ტყეები, ხე მცენარეებიდან ჭარბობდნენ წიწვოვნები. ხარობდა ვაზი, 
კაკალი, თხილი, მოყავდათ ხორბლი, ქერი, შვრია და ფეტვი. ჩამოთვლილი სპექტრი 
მიუთითებს, რომ მაღალმთიან ზოლში დაბლობთან განსხვავებით კლიმატი თბილი და 
ნოტიო იყო. 

არქეოლოგიური გათხრებით დადასტურებულია, რომ მოსახლეობას ამ პერიოდში 
ფართოდ აქვს ათვისებული, როგორც ბარის, ისე მთისწინეთის და მთის რეგიონი. 
მაღალმთიანეთის თბილი კლიმატი, ნოყიერი ნიადაგი, მცენარეულობა, ჰიდროგრაფიული 
ქსელი ხელს უწყობდა მიწათმოქმედების და მესაქონლეობის განვითარებას, ამიტომ 
მტკვარ-არაქსის კულტურამ ჰპოვა ფართო გავრცელება და სხვადასხვა ეკოლოგიური 
ნიშის დაკავება. 

სტაბილური იზოტოპები. ადამიანისა და ცხოველების ძვლის იზოტოპური ანალიზით 
გაირკვა, რომ ჭობარეთელების დიეტა შერეულ ხასიათს ატარებდა, ცხოველური საკვების 
მეტი ხვედრითი წილით. სხვადასხვა ინდივიდთა ძვალში C13 (მცენარეული საკვების 
მაჩვენებელი) და N14 (ცხოველური საკვების მაჩვენებელი) დისპერსია უჩვენებს, 
ჭობარეთელებში არ არსებობდა რაიმე სოციალური, ასაკობრივი და სქესობრივი 
განსხვავება საკვების არჩევისას. ხორბლში N14 (აზოტის) მაღალი შემცვლელობა 
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სავარაუდოთ მიუთითებს ნიადაგში ნაკელის შეტანას სასოფლო კულტურების 
მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით.

პალეოანთროპოლოგია მტვარ-არაქსის კულტურის მატარებელ ტომთა მნიშვნელოვარი 
კრანიოლოგიური პოლიმორფიზმი თავის ქალას ფორმის (ჭარბობენ დოლიქოკრანები), 
ქალასარქველის სიმაღლის, შუბლის უმცირესი სიგანის, თვალბუდეების სიმაღლის და 
სახის სიმაღლის მიხედვით აღინიშნება, რომელიც ვლინდება როგორც ცალკეულ სერიებს 
შორის, ასევე სერიის შიგნით. შედარებულ იქნა ჭობარეთისა (1815 მ.) და თისელის სერის 
(1807 მ.) მოსახლეობა, რომლებიც ზღვის დონიდან ერთ სიმაღლეზე და ერთ გეოგრაფიულ 
ზონაში, ერთი კულტურის მატარებლები იყვნენ.                                                                            

დემოგრაფიული მონაცემები, ზოგადად არის მოსახლეობის გარემოსთან ადაპტაციის 
მაჩვენებელი. საქართველოს ადრე ბრინჯაოს მოსახლების სიცოცხლის საშუალო ასაკი 
საკმაოდ მაღალია (39,7 მამაკაცები, 32,8 ქალები საშუალით 35,8). ჭობარეთისა (2 ბავშვი, 4 
მამაკაცი, 4 ქალი) და თისელის სერის (3 ბავშვი, 5 მამაკაცი, 2 ქალი) მოსახლება, თუ არ 
გავითვალისწინებთ ბავშვთა მოკვდაობას იგივე ფარგლებში ხვდება.  დემოგრაფიული 
კვლევით, კერძოდ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის, მოკვდაობის, სქესობრივი 
დიმორფიზმის საფუძველზე, გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ყველა ინდიკატორის 
მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობა, სტრესორების მუდმივი ზეწოლის მიუხედავად, 
ადაპტირებული იყო  გარემოსთან. ზოგადი ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერების  
გავრცელება საქართველოს ტერიტორიაზე  უძველესი დროიდან დღემდე აჩვენებს  
მარკერების ფართო სპექტრით  ცვალებადობას. რიგ შემთხვევაში გამოვლენილი 
სიხშირეები გამოკვლეულთა  რაოდენობასთანაა კავშირში, ხოლო  ცალკეულ პერიოდში  
რიცხოვნობის ზრდა აღნიშნულ  ტენდენციებს  ადასტურებს, ავლენს გარემო პირობების 
ზეწოლას მოსახლეობაზე. ჩატარებული კვლევის შედეგად  დადგინდა, რომ  ელინისტური 
პერიოდის (ძვ.წ. III-I) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ორივე სქესის 
წარმომადგენლებისათვის თითქმის ერთნაირი იყო. შეიძლება გამოითქვას  ვარაუდი, რომ 
ამ პერიოდში გენდერული თანასწორობა არსებობდა, ხოლო  გვიანი შუასაუკუნეების 
მოსახლეობა განიცდიდა გარემო პირობების არახელსაყრელ  ზეწოლას, რაც გამოიხატება 
ანემიებისა  და მწვავე  ინფექციების  მაღალი ალბათობით, სიცივით გამოწვეული  
სტრესით  და სიცოცხლეში კბილების დაკარგვის მაღალი კონცენტრაციით. ორივე სერიაში 
გამოვნილებულია თავის ქალები ქალასარქველის სხვადასხვა სისქით. სქელი 
ქალასარქველის არსებობა ერთ-ერთი ეკოლოგიური ფაქტორია და ნიადაგში მინერალური 
კომპონენტის შემცირებაზე მიუთითებს.

ნაშრომში „გეოგრაფიული (ჰიპსომეტრული) გარემო და საქართველოს უძველესი და 
თანამედროვე მოსახლეობის პოლიმორფიზმი“ ქართველების მორფოლოგიური იერი მათი 
სხვადასხვა გეოგრაფიულ გარემოში განსახლების მიხედვითაა განხილული. ქართველებში 
გავრცელებული განსხვავებული (კოლხური, იბერიული, კავკასიონის) ანთროპოლოგიური 
ტიპების დახასიათებისას ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორების როლი და მნიშვნელობა 
ამ ტიპების ჩამოყალიბებაში დღემდე შესწავლილი არ ყოფილა. მრავალი ფიზიკურ-
გეოგრაფიულ ფაქტორებიდან ჩვენ ყურდაღებას ვამახვილებთ ცალკეული 
ეთნოგრაფიული ჯგუფის დასახლების ჰიპსომეტრულ მდებარეობას (სიმაღლეს ზღვის 
დონიდან). თავის მხრივ სიმაღლე ზღვის დონიდან  მჭიდრო კავშირშია სხვა  
ფაქტორებთან, რომლებიც მთლიანობაში ეკოლოგიურ ზონებისათვის დამახასიათებელ 
ლანშაფტებს და გარემოს ქმნიან. ნაშრომში ჰიპსომერტული მდებარეობის და 
მორფოლოგიური მრავალფეროვნების კავშირის დასადგენად გამოვიყენეთ თანამედროვე 
სტატისტიკური მეთოდები, ხოლო კვლევა განვახორციელეთ რამდენიმე მიმართულებით: 
ერთი ეთნოგრაფიული ჯგუფის სხვადასხვა სიმაღლეზე მცხოვრები სავანების სამი 
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პოპულაციის (ბალსზემო, ბალსქვემო და ქვემო), თიანეთის რაიონში მცხოვრები სამი 
ეთნოგრაფიული ჯგუფის  (ფშავლები, ხევსურები, კახები), სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა 
ეთნიკური (ქართველები, სომხები, დუხობორები) ჯგუფის მაგალითზე.

შევისწავლეთ ასევე, თავის ქალას დეფორმაციის პრაქტიკა საქართველოს 
ტერიტორიაზე მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის მიხედვით.  ჩვენ კოლექციაში 
დაცულია გვიანანტიკური ხანის 126 და ადრეული შუა საუკუნეების 553 თავის ქალა. 
აღსანიშნავია, რომ დეფორმანტების რაოდენობა ჩვენს ხელთ არსებულ კრანიოლოგიური 
მასალის მიხედვით გვიანანტიკურ და ადრეულ შუასაუკუნეების საქართველოს 
მოსახლეობაში შეადგენს 33,3 % და 15,9 %. დეფორმანტთა განაწილება სქესის მიხედვით 
უმნიშვნელოდ  მაღალია  გვიან ანტიკურ ხანის  მოსახლეობაში (25,0% მამაკაცები და 23,5% 
ქალები) და განსხვავებულია ადრეული შუა საუკუნეების მოსახლეობაში (12,5% მამაკაცები 
და 23,5% ქალები). ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ გვიან ანტიკური ხანის მოსახლეობის ორივე 
სქესის წარმომადგენლების გარკვეული ჯგუფის ერთ ნაწილში დეფორმაციის 
კულტივირება თითქმის თანაბრად იყო მიღებული.

ადრეული შუასაუკუნეების მოსახლეობის მამაკაცებში  დეფორმანტთა რიცხვი ორჯერ 
შემცირდა, ხოლო ქალებში დეფორმაციის პრაქტიკა იგივე დონეზე რჩება. აქედან შეიძლება 
შემდეგი დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ ქალბატონები უფრო დიდი კონსერვატულობით 
გამოირჩევიან, დიდხანს ინარჩუნებენ მათთვის დამახასიათებელ კულტურულ 
ელემენტებს, ან შესაძლოა მამაკაცთა ახალი ნაკადის შემოდინება არ ხორციელდება,  მათი 
მშობლების უმეტესი ნაწილი დეფორმაციის პრაქტიკაზე უარს ამბობს.

დეფორმირებულ ინდივიდთა ასაკობრივი სტრუქტურა ორივე დროის მოსახლეობაში 
შემდეგ სურათს გვიჩვენებს: გვიან ანტიკურ ხანაში დეფორმირებული თავის ქალას მქონე 
მამაკაცებს და ქალებს სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა (მოკვდაობის ცხრილების 
საფუძველზე) დიდ დიაპაზონში ცვალებადობს (22,5 - 62,5 მამაკაცებში და 20,0 – 67,5) 
ქალებში.,  მამაკაცებში ის 40, ქალებში 47,5 წელს უდრის, ხოლო სიცოცხლის საშუალო 
ასაკში განსხვავება 6 წელია (49,6 მამაკაცები – 43,5 ქალები). იგივე ანალიზი ადრეული შუა 
საუკუნეების დეფორმირებულ თავის ქალას მატარებელთა შორის აფიქსირებს 
მოკვდაობის მინიმალური და მაქსიმალური ასაკის მიხედვით (27,5-77,5 მამაკაცები, 17,5- 
67,5 ქალები) ცვალებადობის უფრო მაღალ დონეს აფიქსირებს (50 წელი ორივე 
სქესისათვის) და სისცოცხლის საშუალო ასაკი დეფომანტთა შორის წინა პერიოდთან 
შედარებით მცირდება (46,02 მამაკაცები, 43,5 ქალები). ამ მონაცემების შედარებამ ეპოქების 
და სქესის მიხედვით სტატისტიკურად ვალიდური განსხვავება არ მოგვცა. დეფორმანტთა 
სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაც პარადოქსულად არ უნდა ჟრერდეს უფრო მაღალია 
ვიდრე სათანადო პერიოდების იგივე პარამეტრი გამოთვლილი დეფორმანტთა და 
არადეფორმნტთა შორის (გვიანანტიკური – მამაკაცები 46,2, ქალები 42,3; ადრეული შუა 
საუკუნეები 45,8 და 39,6 სათანადოდ).

დეფორმირებული თავის ქალას ფორმები განვიხილეთ სამთავროს სამაროვანზე 
მოპოვებული თავის ქალების მიხედვით სპეციალურ ნასრომში, რომელიც მიეძღვნა თავის 
ქალას განზრახ დეფორმაციებს უნგრეთსა და საქართველოში მიგრაციულ პერიოდში. 
კვლევაში ჩართული იყო სამთავროს სამაროვანზე მოპოვებული ადრეული შუა 
საუკუნების 21 თავის ქალა. თავის ქალების კვლევა განხორციელდა 3D სკანირებით. ამ 
კვლევაში ჩართული თავის ქალები ყველა იყო წრფივი (ქოთნის მაგვარი) ტიპის. Mმაგრამ 
განსხვავება აღინიშნება თავად ამ ტიპის შიგნით სხვადასხვა განსხვავებული ფორმები 
ფიქსირდება დაბალი ქალასარქველიდან დაწყებული ძალიან მაღალით დამთავრებული. 
ამ ფორმებს საქართველოში აღწევდნენ ერთი ან ორი დოლბანდის გამოყენებით. ასეთი 
ფორმის მოდიფიცირებული თავის ქალები გვხვდებიან 80% შემთხვევაში, ხოლო 
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შებრტყელებული კეფის ტიპის უმეტესობა ჩვენი აზრით არ შეიძლება განვიხილოთ 
ხელოვნურად დეფორმირებული. ამგვარად, ამ წლის კვლევა, ცალკე გამოიცემა 
მონოგრაფიის სახით.

თემა: ბიოგეოგეფიული გარემო და ადამიანის ცხოვრების წესი დასავლეთ საქართველოში 
(არქეოლოგიური მონაცემებისა და წერილობითი წყაროების მიხედვით) (დ. ჭითანავა).

წინამდებარე, მეხუთე საანგარიშო პერიოდში წარმოდგენილია ბოლო ოთხი წლის 
განმავლობაში შესრულებული წლიური ნაშრომების საერთო ანალიზი. ჩვენ მიერ 
შესწავლილი  რეგიონი, რომელიც მთლიანად დასავლეთ საქართველოს მოიცავს თავისი 
მთითა და ბარით, ისტორიის დიდ მონაკვეთზე  ქმნიდა ერთ კულტურულ არეალს. 
საკვლევი თემატიკა მრავალფეოვანია და ქრონოლოგიურად სხვადასხვა ძალზე დიდ 
ეპოქებს მოიცავს, სადაც მთლიანობაში წარმოდგენილია კვლევა შემდეგი 
თანმიმდევრობით:

1. ბიოგეოგრაფიული გარემო და უძველესი ადამიანის ცხოვრების წესი დასავლეთ 
საქართველოში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით).

2. ბიოგეოგრაფიული გარემო და ადამიანის ცხოვრების წესი ანტიკური ხანის 
დასავლეთ საქართველოში (არქეოლოგიური მასალებისა და წერილობითი წყაროების 
მიხედვით).  

3. ბიოგეოგრაფიული გარემო და ადამიანის ცხოვრების წესი ფეოდალური ხანის 
დასავლეთ საქართველოში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით).

4. ბიოგეოგრაფიული გარემო და ადამიანის ცხოვრების წესი ფეოდალური ხანის 
დასავლეთ საქართველოში (წერილობითი წყაროების მიხედვით).

ნაშრომი შეადგენს დაახლოებით 300 გვერდიან გამოკვლევას, რომელშიც 
არქეოლოგიური მასალისა და წერილობითი წყაროების, ასევე, სამეცნიერო 
ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, წარმოდგენილია: დასავლეთ საქართველოს 
მოსახლეობის ყოფისა დაკულტურის თავისებურებების ამსახველი მასალა უძველესი 
დროიდან (პალოლითის ეპოქიდან) ფეოდალური ხანის ჩათვლით; დასავლეთ 
საქართველოს ბიოგეგრაფიული გარემოს დახასიათება ეპოქალურად და მისი გავლენა 
ადგილობრივი მოახლეობის საქმიანობის ყველა სფეროზე:  დასახლების ფორმებსა და 
საცხოვრებელ ნაგებობებზე, მეურნეობის დარგებზე, მესაქონლეობაზე, სოციალურ 
ურთიერთობათა ფორმებზე, კვების კულტურაზე, ჩაცმულობზე, ადგილობრივ 
მკვიდრთა ხასიათის თავისებურებებზე, სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობზე და 
სხვა. 

თემა: საქართველოს მოსახლეობის ტრადიციული ანთროპოეკოლოგიური კულტურა (ლ. 
ნებიერიძე, ნ. ჩირგაძე, ნ. მინდაძე).

თემის ფარგლებში კვლევა წარმოებდა სამი მიმართულებით: ადამიანი და ბუნება; 
ადამიანი და სოციალური გარემო; ადამიანი და რელიგია. ეთნოგრაფიული მასალა, 
რომელიც ნაშრომის პირველწყაროს წარმოადგენს, ნაწილობრივ მოძიებულ იქნა საველე 
მუშაობის შედეგად; ნაწილობრივ, ივ. ჯავახიშვილიას სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ისტორიულ და ეთნოლოგიურ არქივში. გამოყენებული იქნა წერილობით 
წყაროებსა და სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურაში დაცული ცნობები. ნაშრომი 
დაიწერა ხევსურეთის, ერწო-თიანეთის, კახეთის,  სვანეთის, რაჭა-ლჩხუმის იმერეთის 
ეთნოგრაფიული მასალის, აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან ჩამოსახლებული 
მოსახლეობიდან მიღებული ეთნოგრაფიული მონაცემების საფუძველზე.



54

პირველ ნაწილში - ადამიანი და ბუნება  (ლ. ნებიერიძე)  განხილულია საქართველოს 
მოსახლეობის ეკოლოგიური ტრადიციები,  საქართველოს მოსახლეობის  მოსახლეობის 
საუკუნეების მანძილზე დაგროვილი  ეკოლოგიური ცოდნა-გამოცდილება, კერძოდ 
ადამიანისა და ბიოგეოგრაფიული გარემოს ურთიერთმიმართების საკითხი. როგორ 
ახდენდა ტრადიციული საზოგადოება ადაპტაციას გარემომცველ ბუნებრივ სამყაროსთან, 
როგორ იცავდა  ბუნებას და როგორ იყენებდა ბუებრივ რესურსებს  და სხვ. ამ  კუთხით  
შესწავლილია კვების სისტემა, არქიტექტურა, ჰიგიენის, მედიცინის ხალხური 
ტრადიციები და სხვა. ნაჩვენებია სქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა 
გეოგრაფიულ გარემოში ჩამოყალიბებული ტრადიციულ ეკოლოგიურ კულტურათა 
შორის არსებული მსგავსება-განსხვავებანი. 

მეორე ნაწილი - ადამიანი და სოციალური გარემო (ნ. ჩირგაძე) ადამიანისა და 
სოციალური გარემოს ურთიერთმიმართებას შეეხება. ეთნოგრაფიული მონაცემებისა და 
სპეციალური ლიტერატურის საფუძველზე საკვლევვ რეგიონებში გამოვლენილია 
ადამიანისა და მისი გარემომცველი საზოგადოების ურთიერთდამოკიდებულების  
ფორმები. ამ კუთხით განხილულია ადგილობრივი ზნეობრივი ნორმები და ადამიანის 
სოციალური დაცვის ხალხური ტრადიციები, გენდერული ურთიერთობების, 
სოლიდარობის საკითხები, ასაკობრივი პრობლემები. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 
უწინ საზოგადოების მიერ პიროვნების მიმართ არსებული მოთხოვნილებები 
საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული ზნეობრივი ნორმების ფარგლებში 
თავსდებოდა  და ზნეობრივი კოდექსის სახე ჰქონდა, რომლის დარღვევას საკმაოდ მკაცრი 
რეაქცია მოჰყვებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ საკვლევ რეგიონებში დღეს ყოფის  
ტრადიციული სისტემა შეცვლილია, ტრადიციული ზნეობრივი ნორმები მაინც 
მოქმედებს, მაგრამ მათ აღარ აქვთ კოდექსის სახე, აუცილებლად შესასრულებელი  
ვალდებულების ხასიათი. საქართველოს ტრადიციულ საზოგადოებაში, ბევრად უფრო 
აქტიური იყო   სოციალური დაცვის ინსტიტუტი. უქონელთა და უპოვართა დახმარებას 
ორგანიზებული ხასიათი ჰქონდა.  სოფლებში დღესაც ცდილობენ ქვრივ-ობლების, 
მარტოხელა მოხუცების თუ შრომისუნარშეზღუდული ადამიანების დახმარებას მაგრამ 
ამას სისტემური დაორგანიზებული ხასიათი ნაკლებად აქვს. ტრადიციიულ ყოფასთან 
შედარებით, დღეს განსხვავებულია ქალისა და მამაკაცის სოციალური როლი და  
ფუნქცია.  ქალი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მეტად არის ჩართული. ხშირად იგი ოჯახის 
მარჩენალიცაა, მიუხედავად ამისა მამაკაცის სტატუსი საზოგადოებაში უფრო 
პრიორიტეტულია. შედარებითი კვლევის შედეგად ნაშრომში ნაჩვენებია ის 
თავისებურებანი, რომელიც პიროვნებისა და სოციალური გარემოს ურთიერთობებს 
ახასიათებდა უწინ და რა ცვლილებები განიცადა ამ ურთიერთობებმა დღეს. 

მესამე ნაწილში - ადამიანისა და ხალხური რელიგიური სისტემა (ნ. მინდაძე) 
წარმოჩენილია რელიგიის როლი საქართველოს სხვადასხვა კუთხის მოსახლეობის 
ტრადიციულ და თანამედროვე ყოფაში, ადამიანისა და რელიგიის ურთიერთდამო-
კიდებულების საკითხი. საკვლევი რეგიონების ეთნოგრაფიული მონაცემების 
შედარებითი ანალიზით, გამოვლინდა რა როლს ასრულებდა რელიგია აღზრდის, 
ჯანმრთელობის  დაცვის ტრადიციულ სისტემაში,  საზოგადოების ზნეობრივი ნორმების 
ჩამოყალიბებაში, სოციალური დაცვისა და სოლიდარობის  ხალხურ ტრადიციებში,   
შრომის ტრადიციულ კულტურაში. ჩვენ ხელთ არსებული მონაცემების ანალიზის 
საფუძველზე აშკარად ჩანს, რომ   რელიგიური სისტემა ხელს უწყობდა მოსახლეობაში  
ჰუმანურობისა და სოლიდარობის გრძნობის გაღვივებას,  არეგულირებდა შრომისა და 
დასვენების საკითხს, გარკვეულწილად ადგენადა  ზნეობრივ ნორმებს და აკონტროლებდა 
მათ. იგი გარკვეულ გავლენას ახდენდა არა მხოლოდ ადამიანის სულიერ, არამედ 
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ფიზიკურ მდგომარეობაზეც, ღირებულებათა სისტემაზე,  მსოფლმხედველობაზე და სხვა.
ანთროპოეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები ნაშრომის ავტორების მიერ 

შედარებულია საქართველოს თანამედროვე მოსახლეობის ცხოვრების წესთან. 
გამოტანილია სათანადო დასკვნები, შემუშავებულია რეკომენდაციები. 

ქვეპროგრამის ძირითადი შედეგები: 

ქვეპრგრამის მონაწილეთა ნაშრომებში წარმოდგენილი ახალი ეთნოგრაფიული და 
ანთროპოლოგიური მასალა ხელმისაწვდომი იქნება დაინტერესებული სამეცნიერო 
წრეებისათვის.

ქვეპროგრამა 2: მოდერნიზაციის პროცესების გავლენა ქართველებსა და  საქართველოში 
მცხოვრებ სხვა ეთნოკულტურულ ჯგუფთა ტრადიციულ კულტურაზე, მათ შორის 
მიმდინარე  ინტეგრაციულ  პროცესებზე.

მიმდინარე წელს განხორციელდა ქვეპროგრამის მსვლელობისას შესრულებული 
ნაშრომების სინთეზირება. გამოკვლევა შედგება სამი თავისაგან.

თემა: სომხები  საქართველოში (ისტორიულ–ეთნოგრაფიული გამოკვლევა) (ლ. 
ჯანიაშვილი). 

ნაშრომში საქართველოში სომხური მოსახლეობის ჩამოსახლების ისტორიის,  
ტრადიციული ყოფისა და კულტურის  საკითხებია შესწავლილი. საუკუნეების მანძილზე 
მიმდინარე ინტენსიური მიგრაციული პროცესების შედეგად ერთმანეთის მეზობლად 
აღმოჩნდნენ განსხვავებული ცივილიზაციების მემკვიდრე ეთნიკური ჯგუფები, რამაც 
ძირძველ ქართულ მიწაზე, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში რთული ეთნიკური 
პროცესები განაპირობა. რუსეთის იმპერია სამხრეთ კავკასიაში გაბატონების შემდეგ  
სომხურ მოსახლეობას მასობრივად იყენებდა ქართული მიწების კოლონიზაციისათვის. 
ბუნებრივ-გეოგრაფიული გარემო სომეხთა ადრინდელ საცხოვრებელ ადგილს მეტ-
ნაკლებად შეესაბამებოდა, რის გამოც მათი ყოფისა და კულტურის ძირითადი 
ელემენტები თითქმის უცვლელი დარჩა სომხური მოსახლეობის ჩამოსახლების შემდეგ არ 
დარღვეულა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მეურნეობის ტრადიციული 
სიმბიოზური ფორმა, რომელიც წარმოდგენილი იყო მიწათმოქმედებით და 
მესაქონლეობით. სომხებმა საქართველოში გადმოსახლების შემდეგ თვითმყოფადობა 
შეინარჩუნეს, ზოგიერთი ეთნიკური ელემენტიც გააძლიერეს და ეთნიკური აგრესიაც 
მოახდინეს ცალკეულ ჯგუფებზე, რომლებიც გასულ საუკუნეში თავს სხვა ეროვნებას 
აკუთვნებდნენ,  ამჟამად კი სომხებად მიიჩნევიან. ადგილობრივი და მოსული 
მოსახლეობის სამშენებლო ტექნიკა, ნაგებობათა ტრადიციული კონსტრუქცია და 
არქიტექტურა, ინტერიერისა და ექსტერიერის თავისებურებებში აისახა. კვლევამ აჩვენა, 
რომ სომხებისა და სხვა ეროვნებათა წარმომადგენლების ქორწინება იშვიათი იყო, რაც 
ეთნოგრაფიული  ფაქტორით  უნდა ყოფილიყო განპირობებული. XIX-XXI სს-ში ქვემო 
ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სომხურ მოსახლეობაში მიმდინარე ეთნოსოციალური 
პროცესები ყველა იმ თვისებას ამჟღავნებს, რაც განკერძოებულ ჯგუფებად, კომპაქტურად 
მცხოვრებ ხალხს ახასიათებს და გამოხატულია ეთნიკური ნიშნების მდგრადობასა და 
გამძაფრებულ ეთნოფსიქოლოგიურ მახასიათებლებში.

თემა: აზერბაიჯანელები ქვემო ქართლში (ისტორიულ–ეთნოგრაფიული გამოკვლევა) (ხ. 
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ოისელიანი).

ქართულ სახელმწიფოში აზერბაიჯანელთა კომპაქტური დასახლებებია ქვემო 
ქართლში, სადაც ეთნიკური სურათი მუნიციპალიტეტების მიხედვით განსხვავებულია. 
რუსთავში, გარდაბანში, თეთრიწყაროსა და წალკაში მოსახლეობის უმრავლესობას 
ქართველები შეადგენენ, მარნეულში, ბოლნისსა და დმანისში აზერბაიჯანლები. 
თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, მოსახლეობის საგრძნობი კლება ფიქსირდება. 
მოხერხდა აზერბაიჯანლების ადგილობრივ სამეურნეო-კულტურულ ტრადიციებთან 
ადაპტირება - მომთაბარეობიდან მკვიდრ-ბინადარ ცხოვრებაზე გადასვლა. მათ აითვისეს 
ადგილობრივი სამეურნეო კულტურა - მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება, ძირითადად 
ეწევიან  მებოსტნეობას. აზერბაიჯანელთა უმეტესობა მუსლიმი შიიტია, მცირე ნაწილი – 
სუნიტი. კომუნისტური მმართველობის დროს, შემცირებული იყო რელიგიური 
აქტივობები. შემდეგ კი, მოხდა აღმავლობა, ქვემო ქართლის ახალგაზრდები  რელიგიით 
მეტად დაინტერესდა. ისინი იცავენ მარხვას, დადიან მეჩეთში, იმატა მეჩეთების 
რაოდენობამ. გამოტანილია დასკვნა, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესი  ქვემო 
ქართლში მეტ-ნაკლებად მიმდინარეობს, რასაც ხელს უწყობს აზერბაიჯანელების 
ბუნებრივი სწრაფვა თანამედროვე ცხოვრებისკენ და ქართული ენის შესწავლის, როგორც 
კარიერული წინსვლის აუცილებელი პირობის გააქტიურება. 

თემა: აფხაზეთის ეთნოლოგიის საკითხები, წარსული და თანამედროვეობა, ისტორიული 
და ეთნოლოგიური კვლევების თანამედროვე ტენდენციები (გ. მამარდაშვილი).

შეჯამდა წინა წლებში გამოკვლეული საკითხები, ჩატარდა მასალების რედაქტირება და 
მომზადდა გამოსაცემად. შესწავლილი იქნა აფხაზეთის ტერიტორიის მოსახლეობის 
ყოფა-ცხოვრების მრავალი ნიუანსი: აფხაზების რელიგიური შეხედულებები,  რწმენა-
წარმოდგენების წარსული და ამჟამინდელი როლი  საზოგადოებაში; საოჯახო ყოფა და 
მასში ბოლდროინდელი ტრანსფორმაციები; ეთნოდემოგრაფიული წარსული და ამ 
კუთხით აფხაზეთის ტერიტორიაზე დღევანდელი ვითარება; თანამედროვე აფხაზეთის 
მოსახლეობის იდენტობის ახალი მარკერების შექმნის საკითხები; კოდორის ხეობის 
ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი. ზემოთჩამოთვლილი საკითხების შესახებ 
აფხაზი და რუსი მეცნიერების კვლევებს  აშკარად ეტყობა ტენდენციურობა და 
პოლიტიკური დაკვეთისა თუ მცდარი იდეოლოგიის გავლენა. ყველა ზემოხსენებული 
საკითხი განხილულია, სწორედ ამ ჭრილში, ანუ ნაჩვენებია თანამედროვე 
„ანტიქართული“ განწყობით განმსჭვალული კვლევების ტენდენციურობა. განსაკუთრე-
ბული ყურადღება ეთმობა კოდორის ხეობას, რომელიც დღეს რუსეთის მიერ ჩვენ ქვეყანას 
დროებით ჩამოშორებული მიკრორეგიონია. დიდი ალბათობით, I-II სს-ში კოდორის 
ხეობის ქვემო წელი წებელდამდე აფსილთა საცხოვრისი იყო. მათი ქართველობის 
მამტკიცებელი არგუმენტი მრავალია. მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრისთვის 
კოდორის ხეობაში აფხაზური (აფსუური) მოდგმის ხალხი სახლობს, რაც  მეგრული, 
განსაკუთრებით კი დალიდან სვანური მოსახლეობის ნელ-ნელა განდევნის შედეგი უნდა 
იყოს. სვანები მუჰაჯირობის შემდეგ უბრუნდებიან დალის ხეობას. ისინი ამ პროცესს 
განიხილავენ როგორც დაბრუნებას თავის ძველ მიწაზე. არქეოლოგიური  ძეგლები - 
კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ კოდორის ხეობა ქართული კულტურის 
მატარებელი ხალხით იყო დასახლებული.  კოდორის ხეობა მეხუთე-მერვე საუკუნეებში 
და აფხაზთა მეფეთა ზეობის პერიოდშიც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო გზა იყო. მარუხის, 
ქლუხორისა და ნაჰარვის უღელტეხილებით გზა ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადიოდა.
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ქვეპროგრამის ძირითადი შედეგები:
 

ქვეპროგრამის დასრულების შედეგად, მონოგრაფიული სახით თავმოყრილი იქნა 
ინფორმაცია აფხაზეთში, კოდორის ხეობაში, სამცხე–ჯავახეთში და ქართლში მცხოვრები 
ეთნიკური უმცირესობების ეთნოგრაფიული ყოფის შესახებ. აღწერილი და 
გაანალიზებული იქნა მათი ტრადიციული ყოფა და კულტურა, კულტურულ-
ისტორიული პარალელები და ქართველებთან ჩამოყალიბებული ისტორიული 
ურთიერთობები, თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფოში მათი ადაპტაციისა და 
ინტეგრაციის დონე, მახასიათებლები და დაძაბულობის ვექტორები, მშვიდობიანი 
თანაარსებობის ტრადიციული ხერხები და მათი რევიტალიზაციის შესაძლებლობა.

ქვეპროგრამა 3: რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაციის პროცესები საქართველოში 
(სივრცისა და დროის კატეგორიები ტრადიციულ კულტურაში).

ეთნიკური კულტურა მისი შემადგენელი კულტურული ელემენტებისა და 
სტრუქტურების ერთობლიობის მიხედვით საფუძვლად ედება „ჩვენ-ისინი“ ოპოზიციის 
გაცნობიერებასა და იდენტობის განსაზღვრას ჯგუფის წევრთა მხრიდან. ეთნიკური 
კულტურა მდგრადი წამონაქმნია. იგი შეიცავს სულიერ, სოციალურ–პოლიტიკურ და 
მატერიალურ კომპონენტებს. ყოველი ეთნიკური კულტურა ხასიათდება როგორც 
უნივერსალური, ასევე თვითმყოფადი ნიშნებით. თვითმყოფად მახასიათებელთაგან 
განსაკუთრებით საინტერესო კულტურის ელემენტთა მნიშვნელობების სპეციფიკური 
მიმართებაა, რაც ღირებულებათა სისტემებს განსაზღვრავს. კულტურული 
მნიშვნელობები და ღირებულებები ყველაზე თვალსაჩინოდ კონკრეტული 
კულტურისთვის დამახასიათებელი რწმენა-წარმოდგენების სისტემებში ვლინდება. 
განსაკუთრებით აქტუალური გახდა რელიგიური პრაქტიკის კვლევა მეოცე საუკუნის 
ბოლოდან, როდესაც აქტიური სეკულარიზაციის პროცესი დესეკულარიზაციის და 
რელიგიისკენ შებრუნების პროცესებით ჩანაცვლდა. საქართველო არ არის გამონაკლისი 
ამ თვალსაზრისით, ამასთან, საქართველოში გარკვეული სპეციფიკური მახასიათებლებიც 
ახდენს გავლენას სხვადასხვა ეთნო–კულტურული თუ სუბ–კულტურული ჯგუფების 
რელიგიურობის მარკერებზე, მათი მნიშვნელობების ცვლილებასა და პრაქტიცირებაზე. 
პირველ ყოვლისა, აგრესიული ათეიზმის საბჭოთა პერიოდმა გამოიწვია რელიგიური 
ცოდნის ფრაგმენტაცია ან გაქრობა, რამაც თავის მხრივ ასახვა ჰპოვა რელიგიური 
პრაქტიკის საზოგადოებრივი სივრციდან საოჯახოში გადანაცვლების პროცესში, და 
რელიგიურობის ტრადიციულისგან განხვავებული ფორმების ძიებაში. საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდგომ, ძველი ღირებულებების მსხვრევისა და ახლის შემოთავაზების 
პროცესში რელიგიური ღირებულებები აღმოჩნდა ყველაზე  მეტად მისაღები ადამიანთა 
ფართო მასებისათვის. შედეგად, რეგიონი იქცა ტრადიციული და ახალი რელიგიური 
იდეების, ღირებულებეისა და მასთან ერთად პრაქტიკის დაპირისპირების არეალად. ამ 
პროცესებმა გავლენა იქონია ქართული საზოგადოების ყველა ელემენტზე საქართველოს 
მოსახლეობის ცხოვრების ყველა სფეროზე. და ერთობ საინტერესო სურათი მივიღეთ 
რელიგიურობის თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში შესწავლილ იქნა 
რელიგიური რწმენა-წამოდგნებისა და პრაქტიკის ტრანსფორმაციის მიმდინარე 
პროცესები თანამედროვე საქართველოში. დამუშავდა რამოდენიმე თემა.

თემა: – საკრალური დრო და სივრცე ტრადიციულ ქართულ კულტურაში (ქ. 
ალავერდაშვილი).
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ეთნოგრაფიული მასალის საფუძვლზე, განხილულია სივრცისა და დროის 
კატეგორიები ტრადიციულ ქართულ კულტურაში, განალიზებული საკონტაქტო ზონები: 
საკრალური სივრცე და საზღვრები, საკრალური ტერიტორიების კონსტრუირების 
პროეცესი. ნაშრომი ეხება საკრალურობის უმნიშვნელოვანეს პრობლემას. 
ეთნოგრაფიული, საარქივო  მასალისა და სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემების 
საფუძველზე, განხილულია ყოველდღიურობის, სადღესასწაული დროისა და სივრცის 
ურთიერთმიმართების საკითხი. აღნიშნულია, რომ საკრალურთან შედარებით 
ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრება საზოგადოებისათვის ნაკლებ საინტერესო იყო; 
საკრალური და პროფანული სივრცის, საკრალური და ყოფითი დროის, საერთოდ 
საკრალურისა და პროფანულის დაპირისპირება და მათ შორის საზღვარი უფრო მკაფიოდ 
ვლინდება დღესასწაულების დროს. ხაზგასმულია საკრალური დროისა და სივრცის 
ცნებათა მჭიდრო ურთიერთკავშირის არსებობის ფაქტი.  

თემა: რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაცია  (რ.  გუჯეჯიანი).

ნაშრომში დალის მხარის (კოდორის ხეობა, ზემო აფხაზეთი), სვანეთის, აჭარისა და 
მესხეთის ეთნოგრაფიული მასალისა და სამეცნიერო ლიტრატურის მონაცემების 
საფუძველზე გაანალიზებულია რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაცია. კვლევის 
შედეგად გამოვლინდა დალის ხეობის მოსახლეობის წლიური რელიგიური კალენდარი,  
გამოიკვეთა რელიგიის გავლენა ბუნებათსარგებლობაზე, ხალხურ ეკოლოგიურ ცოდნაზე, 
სამეურნეო საქმიანობაზე. მეურნეობის დაგეგმვა-მართვაზე, თევზჭერის, მონადირეობის 
რეგულირებაზე და სხვ. 2008 წლის შემდეგ დალის ხეობაში რუსეთის საოკუპაციო ჯარი 
დგას (მარცხენა გენწვიშსა და საკენში). ადგილზე დარჩენილია  რამდენიმე ქართული 
კომლი. აქ  არც სკოლაა  და არც ეკლესია. შიყერის წმიდა გიორგის ეკლესია ღიაა, მაგრამ 
წირვა-ლოცვა არ აღევლინება. აჟარის მამათა მონასტრი დაკეტილია ქართველი ბერები 
გამოდევნილნი არიან, სოფელ მარცხენა გენწვისში მოქმედებს ახალაგებული რუსული 
ეკლესია. კოდორის ხეობიდან დევნილი მოსახლეობის დიდი ნაწილი თბილისსა და 
ქუთაისში დააბინავეს. მათ სულიერ და სოციალურ ცენტრად ჩამოყალიბდა თბილისში, 
31-ე ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაარსებული კოდორის მამათა მონასტერი. 

სვანეთშიც საქართველოს,  სხვა მთიანი მხარეების მსგავსად, აქტუალურია რელიგიის 
როლი.  ტრადიციული ყოფისა და თანამედროვე პროცესების კვლევის დროს გამოვლინდა 
შემდეგი: 1. მოქმედია 50-მდე ქრისტიანული დღეობის ხალხური ვარიაციები. ამ 
დღეობებს და რიტუალებს მყარად უჭირავთ ადგილი სავნეთის მოსახლეობის ყოფაში; 2. 
შეინიშნება ადგილობრივი მოსახლეობის დიფერენცირების პროცესი. ეკლესიებში წირვა-
ლოცვის აღდგენის შედეგად  აღმსარებელი და მაზიარებელი მრევლი იღრმავებს 
რელიგიურ ცოდნას, რაც ხორციელდება საქართველოს ეკლესიის დახმარებით, 
მოძღვართა მეშვეობით. მოსახლეობის ეს ნაწილი აქტიურადაა ჩართული საეკლესიო 
ცხოვრებაში და  დისტანცირდება ხალხურ რიტუალთაგან,  ნაწილი ჯერ კიდევ ასრულებს 
ხალხურ რიტუალებს და იმავდროულად არის ოფიციალური (კანონიკური) რელიგიური 
ღვთისმსახურების მონაწილე. მოსახლეობის უფრო დიდი ჯგუფი კვლავ ასრულებს 
ხალხურ რელიგიურ რიტუალებს, ატარებს დღეობებს. თვალსაჩინოა ხალხურ რელიგიურ 
დღეობათა ტრანსფორმაციის პროცესი: დროთა განმავლობაში მივიწყებული 
დღესასწაულების ნაწილი კვლავ აღდგა,  მათ ახალი თემატური დატვირთვა შეიძინეს.  
ბოლო წლებში საფუძველი ჩაეყარა ახალი ტიპის დღეობებს: ყოველი საგვარეულო ან 
სოფელი (სხვადასხვა საგვარეულოებისაგან შემდგარი) თავისი სოფლის ან გვარის მთავარ 
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სალოცავთან იკრიბება წელიწადში ერთხელ და აღავლენს ლოცვას ახალგაზრდების 
მშვიდობიანობისათვის. ლოცვას აქვს ხალხური ტრადიციული ფორმა. ნაშრომში 
განხილულია აჭარასა (ზემო აჭარა, ქვემო მაჭახელი, კირნათი-მარადიდი, ბათუმი, 
ქობულეთის მხარე) და მესხეთში (სამცხე, ჯავახეთი) არსებული რელიგიური ვითარება. 
იქ, სადაც ქართველი მოსახლეობის ერთი ნაწილი მუსლიმია, შეინიშნება ისლამური 
რელიგიური ნაგებობებისა და სასწავლო სასულიერო დაწესებულებების რაოდენობის 
სწრაფი ზრდა.  იმვდროულად, რადგან  ქრისტიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი 
რელიგიურია, იმატა ეკლესებისა  და საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფ სასწავლო 
დაწესებულებების რიცხვმაც. ისლამის მიმდევარი ქართველები გრანდიოზულად 
აღნიშნავენ „ყურბან ბაირამისა“ და „რამაზან ბაირამის“ დღესასწაულებს, რომლებსაც 
ახლავს ხალხური რიტუალებიც. მუსლიმ ქართველთა ახალგაზრდობას  სასულიერო ან 
საერო უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს თურქეთში, მცირე ნაწილს – არაბეთშიც. მათ 
მიერ საქართველოში ჩამოტანილი სასულიერო ცოდნა, უმრავლეს შემთხვევაში,  
გაუგებარია ხანდაზმული  ქართველი მუსლიმებისათვის. აჭარელთა  ნაწილი, რომელიც 
ტრადიციულ ქართულ საზოგადოებაშია აღზრდილი და ისლამს იცნობს ადგილობრივ 
სასულიერო პირთა მიერ მოწოდებული ცოდნით, დღესასწაულებს აღნიშნავს 
ტრადიციული ფორმით. ქრისტიანი ქართველები მიჰყვებიან წლიურ კანონიკურ 
კალენდარს. აჭარაში გვხვდება ოჯახები, რომელის წევრთა შორის არიან  მუსლიმები და 
ქრისტიანები. ისინი მშვიდობიანად  ცხოვრობენ. აჭარიდან სამცხეში კომპაქტურად 
ჩასახლებულ ეკომიგრანტებსა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ 
მართლმადიდებელ  მოსახლეობას შორის თავი იჩინა გარედან ინსპირირებულმა 
კონფლიქტმა, რაც ამ ეტაპზე თითქმის ამოწურულია. ზოგიერთ ხალხური დღესასწაულში  
მონაწილეობს ორივე აღმსარებლობის მოსახლეობა, მაგ., შუამთობაში,  რომელიც 
იმართება  აჭარაში, სამცხესა და ჯავახეთშიც.  ახლო წარსულში ჯავახეთის მტკვრის 
ხეობის სოფლებში შემონახული იყო სინკრეტული რელიგიური რიტუალი „ზიარეთობა“. 
სამცხეში  ცხოვრობენ კათოლიკე ქართველებიც. ჯავახეთში ცალკე რელიგიურ-
კონფესიურ ჯგუფს ქმნიან ეთნიკური სომხები - მონოფიზიტები. სომეხთა შორის არიან  
პროტესტანტიზმის სხვადასხვა მიმართულებისა და „იეღოვას მოწმეთა“ მიმდევრებიც. 
საერთო რელიგიური სურათის ანალიზის საფუძვლზე გამოტანილია დასკვნები.

თემა:  რელიგიურობის კონსტრუქცია თანამედროვე საქართველოში  (ქ. ხუციშვილი).

ნაშორმში გაანალიზბულია პოსტ-საბჭოთა საქართველოს ვითარება, სეკულარიზმის 
მახასიათებლები და რელიგიურობის ფორმების ტრანსფორმაცია. განსაკუთრებული 
ყურადღება ეთმობა რელიგიურობის ფორმებს იძულებით გადაადგილებულ 
მოსახლეობაში და ურბანულ სივრცეში. ნაშრომში რელიგია გაანალიზებულია, როგორც 
კულტურული სისტემა, რაც მას კულტურის პრობლემების კვლევასთან აკავშირებს. 
როგორც ერთიანი სისტემა იგი ვერ გაიაზრება საერთო ფონიდან მოწყვეტით. ამდენად 
მისი დაკავშირება საკითხთა მრავალფეროვან სპექტრთან, სიმბოლოთა სემანტიკიდან 
დაწყებული რელიგიის ეკოლოგიით დამთავრებული, სავსებით ბუნებრივია. ცალკეული 
რელიგიური რწმენა-წარმოდგენის გაანალიზება თითოეულ კონკრეტულ კონტექსტთან 
მიმართებაშია აუცილებელი. ამ თვალსაზრისით, რელიგია არამხოლოდ კულტურულ 
სისტემად, არამედ კულტურის, როგორც მთლიანი სისტემის არსებით ელემენტად 
წარმოგვიდგება. რელიგია საზოგადოებას “ფორმას აძლევს” - მისი დახმრებით ადამიანები 
სწრაფად ახდენენ სოციალური და კულტურული ღირებულებების ცვლილებებს. იგი 
ყოფის სხვა ასპექტებთან ერთად ფუნქციონირებს და სხვადასხვა განზომილებას აძლევს 
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იდენტობას. ეს სისტემა ყოფის სხვა ელემენტებთან ერთად ცვალებადია. რელიგიური 
სისტემის ტრანსფორმაცია განსაკუთრებით საინტერესო პროცესია და მუდმივად 
მიმდინარეობს ყველა საზოგადოებაში, თანამედროვე საქართველოში რელიგიის როგორც 
თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევები თვალსაჩინოს ხდის რელიგიურობის ზრდას 
ყველა პარამეტრით: ადამიანის რელიგიურ პრაქტიკაში ჩართვის ხარისხის (ანუ 
რიტუალური განზომილების), ექსპერიმენტალური, იდეოლოგიური, გარემოებითი და 
ინტელექტუალური პარამეტრებით. ზოგადად შეიმჩნევა რელიგიურობის ზრდა 
ქართული საზოგადოების ყველა ფენაში, გამორჩეულად კი ახალგაზრდობაში. ამ 
პრობლემის იდენტობის საკითხთან მიმართება, საკმაოდ მწვავეა თანამედროვე 
საქართველოში და  ისეთი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა მიგრაციული 
პროცესების მაღალი ხარისხი (როგორც გარე ისე შიდა), უმცირესობათა უფლებების 
დაცვის, ნორმატიული და პრაქტიკული რელიგიურობის, რელიგიისა და პოლიტიკის 
მიმართების საკითხები. ნაშრომში ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე განხილულია 
რელიგიურობის ფორმების ტრანსფორმაცია. გაკეთებულია დასკვნა, რომ რელიგიურობის 
ფორმები კონტექსტურია და განპირობებულია კონკრეტული საზოგადოების 
განვითარების პროცესზე მოქმედი ფაქტორებით. რაც, თავის მხრივ, განსაზღვრავს 
სეკულარიზმის ხარისხსა და ფორმებს. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ 
საქართველოში პროცესები ორი მიმართულებით განვითარდა, ერთი მხრივ, სახეზე იყო 
რელიგიურობის მკვეთრი და პერმანენტული ზრდა, მეორე მხრივ, კი სეკულარიზმის 
ფორმალური აღიარება-დადასტურება სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საზოგადოების 
ნაწილის მხრიდან. ამ პროცესში ყოველდღიურ პრაქტიკაში გაზიარებულ და 
დამკვიდრებულ იქნა რელიგიურობის ახალი ფორმები, რაც რიგ შემთხვევებში 
წინააღმდეგობაში მოდის ნორმატიულ მიდგომებთან ან რელიგიურობის ტრადიციულ 
ფორმებთან.

თემა: გადაადგილებულ პირთა ძველი და ახალი საკულტო ობიექტები (წარსული და 
თანამედროვეობა)  (თ. ქამუშაძე).

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკულტო ობიქტის მაგალითად განხილულია 
ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ილორში არსებული წმინდა გიორგის ტაძარი, რომელიც XI 
საუკუნის I ნახევარს მიეკუთნება. დღეისათვის ტაძარი მდებარებს საქართველოს 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც რუსულ ენაზე მიმდინარეობს წირვა-ლოცვა. ტაძარმა 
განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში. ილორის 
ტაძარი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მეხსირების არე, ადგილი, რომლის 
ინსტრუმენტალიზება მაშინ ხდება, როდესაც მახხსოვრობის ადგილს დავიწყება იკავებს. 
შესაბამისად საჭირო ხდება ადგილების მონიშვნა და მისი გაქტიურება, რათა საფთხე არ 
შეექმნას წარსულსა და მის კავშირს აწმყოსთან. ამ თვალსაზრისით, ილორს გამორჩეული 
ადგილი უკავია საზიარო და მეხსიერების ახალი არეების შექმნაში. ამის მაგალითებად 
გამოდგება თბილისში მშენებარე ილირის წმინდა გიორგის ტაძარი, ილორის სახელს 
ატარებს სასიმღერო ფოლკლორული ანსამბლი და ქორეოგრაფიული ჯგუფი. შემთხვევით 
არ უკავშირდება ილორს პერიოდული გამოცემა სამეგრელოს რეგიონისათვის, გაზეთი 
„ილორი“. ილორის სახელს ატარებს თბილისის ერთ-ერთი ქუჩაც.  ამდენად, ილორის 
სალოცავი განხილულია როგორც მრავალმხრივი სიმბოლო მეხსიერების პოლიტიკის 
ჭრილში. ამავე კვლევაში თავსდება დისკურსი, რომელიც ილორის ტაძარზე ქართული 
კვალის წაშლის მცდელობას წარმოადგენს სეპარატისტების მხრიდან. შესაბამისად, 
ილორი ამ კვლევისათვის წარმოადგებს ორმაგი სიმბოლურობის მქონე საკულტო 
ობიექტს, რომელსაც ორ დასპირისპირებულ საზოგადოებაში გასხვავებული 
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მოლოდინები და ინტერპრეტაციები უკავშირდება.

ქვეპროგრამის ძირითადი შედეგები: 

ქვეპროგრამის შედეგია წლიური ნაშრომების სახით წარმოდგენილი გამოკვლევები 
რელიგიური პრაქტიკის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ. მასალა ხელმისაწვდომი იქნება 
დაინტერესებული სამეცნიერო წრეებისათვის.

ქვეპროგრამა 4: ქართული ეთნიკური კულტურა კავკასიის ხალხთა ეთნიკურ 
კულტურებთან მიმართებაში (ურთიერთშედარებითი ასპექტი).

მიმდინარე წელს, ქვეპროგრამის ფარგლებში დამუშავდა რამოდენიმე თემა; ასევე, 
მოხდა ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში შესრულებული წლიური ნაშრომების საერთო 
ანალიზი.

თემა: ქართველთა და ოსთა ეთნიკური ურთიერთობის პრობლემები: ისტორია და 
თანამედროვეობა  (რ. თოფჩიშვილი). 

ქართულ-ოსურ ეთნიკურ ურთიერთობებს ხანგრძლივი ისტორია გააჩნია. ის იწყება 
მათი კავკასიაში მოსვლა-დასახლებისთანავე, ა. წ. IV საუკუნის ბოლოდან, როდესაც 
ევრაზიის სივრცეში მომთაბარე ალანებმა ჩრდილოეთიდან სამხრეთით - ჩრდილოეთ 
კავკასიის დაბლობ ნაწილში ჩამოიწიეს და სადაც ისინი თანდათან ბინადარ ცხოვრებაზე 
გადავიდნენ. მაშინ ქართველთა და ოსთა ურთიერთობა ძირითადად საქართველოს 
ხელისუფალთა მიერ ოსთა რაზმების დაქირავებაში გამოიხატებოდა. ადრე შუა 
საუკუნეებიდან თანდათან ხდება დინასტიური ურთიერთობების დამყარებაც. 
მონღოლთა შემოსევების შემდეგ კი ქართველებისა და ოსების ურთიერთობა უფრო 
ინტენსიური ხდება, რადგან მოხდა მათი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში შემოსვლა და 
დასახლება. მეზობლად ცხოვრებისას ხდებოდა ქართველთა ოსთა ურთიერთშეღწევა-
ინფილტრაცია. ეთნიკური ურთიერთობა უფრო ინტენსიური გახდა გვიანი შუა 
საუკუნეებიდან - XVI საუკუნიდან, როდესაც ოსები საქართველოს ისტორიულ-
ეთნოგრაფიულ მხარეში - დვალეთში შემოიჭრნენ და დასახლდნენ. ადგილზე 
დარჩენილი ქართველები (დვალები) ოსური ეთნოსის შემადგენლობაში შევიდნენ. XVII 
საუკუნის II ნახევრიდან ეთნიკური ურთიერთობები უფრო გაღრმავდა, რადგან ამ 
დროიდან ოსები შიდა ქართლის მთიანეთში - დიდი ლიახვისა და პატარა ლიახვის 
ხეობების ზემო წელში დასახლდნენ. ადგილზე დარჩენილი ქართველი მთიელები 
თანდათანობით გაოსდნენ (ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელია -ურ სუფიქსიანი ოსური 
გვარებიც), ხოლო მთიდან მთისწინეთსა და ბარში ინფილტრირებული ოსები მალევე 
ქართველდებოდნენ, რასაც გარკვეულწილად ხელს უწყობდა მათ მიერ 
მართლმადიდებლობის მიღება. ოსების ნათლიები, ჩვეულებრივ, ქართველები 
ხდებოდნენ. მთაში მცხოვრებ ოსებს ეს პრაქტიკული თვალსაზრისითაც სჭირდებოდა 
(ბარში სამეურნეო-ეკონომიკური მიზნით ჩამოსულებს თავშესაფარი ნათლიების ოჯახში 
ჰქონდათ). იმდროინდელ, XIX  საუკუნის, წერილობით ძეგლებში ის ფაქტებიცაა 
დადასტურებული, რომ მონათლული ეთნიკური ოსები შემდეგ სხვა ქართველებსაც 
ანათვლინებდნენ თავს. ფაქტობრივად, ქართული საზოგადოება გაქრისტიანებულ ოსებს 
ოსებად აღარ მიიჩნევდა და მათ ადგილობრივი ქართველებისაგან არც ანსხვავებდნენ. 
ურთიერთშეღწევას, ოსების ქართველთა მიერ ასილირებას და უკიდურეს მთაში 
ქართველების გაოსებას ხშირი და ინტენსიური საქორწინო ურთიერთობებიც ხელს 
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უწყობდა. საქართველოს ტერიტორიაზე დასახელების შემდეგ ეთნიკური ოსები 
ქართულსუფიქსიან გვარებსაც ატარებდნენ. 

ქართულ-ოსური ეთნიკური ურთიერთობის ჭრილში განიხილება აგრეთვე ოსური 
ეთნოსის წარმომადგენელთა თარეშები, რომლებსაც ისინი ქართულ სოფლებზე 
ახორციელებდნენ. თარეშებს კი ხშირად მოსდევდა თან ეთნიკური ქართველების 
გატაცება, რომელთა რაღაც ნაწილი ოსთა საცხოვრებელ გარემოში რჩებოდა და 
ინტეგრირებული ხდებოდა მათ ეთნიკურ გარემოში. წერილობით ძეგლებსა და 
ეთნოგრაფიულ მონაცემებზე თვალყურის გადევნებით კარგად ჩანს თუ როგორ 
იკავებდნენ ეთნიკური ოსები ქართველთა ყოფილ დასახლებულ პუნქტებს. ოსების ასეთ 
სწრაფ წინ წამოწევას ჩვეულებრივ განაპირობებდა მრავალშვილიანობის ტრადიცია და 
ადრეული საქორწინო ურთიერთობები.

თემა: ქართველთა და ოსთა მატერიალური კულტურა (ურთიერთშედარებითი ასპექტი)  
(ს. ოქრუაშვილი).

ქართველი ხალხისა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შემდგომი 
განვითარებისათვის კავკასიის მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობას მნიშვნელოვანი 
როლი ეკისრება. კავკასია რთული ისტორიულ-ეთნოლოგიური რეგიონია; ჩვენ, 
პროგრამული ხუთწლიანი გეგმიდან შევასრულეთ: ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის 
ხალხთა (ადიღეური, ჩეჩნეთ-ინგუშეთის, დაღესტნის), სომეხთა, აზერბაიჯანელ ხალხთა 
მატერიალური კულტურის შესწავლა ქართველი ხალხის ეთნიკურ კულტურასთან 
მიმართებაში. 

წლიური ნაშრომი იწყება საკითხის ისტორიის შესწავლით. განხილული გვაქვს ოსეთის 
შესახებ არსებული როგორც ძველი ქართული წყაროები, სამეცნიერო ლიტერატურა, ისე 
რუსულ ენაზე როგორც რუსი, ისე ოსი მეცნიერების მიერ შექმნილი სამეცნიერო 
ნაშროემბი. 

მოკლედ შევეხეთ ოსების ისტორიულ წარსულს. XIII საუკუნეში მონღეოლთა 
შემოსევების ნიადაგზე ალან-ოვსები ცენტრალური კავკასიის ბარის რაიონებიდან მთის 
ოთხ - დიაგორის, თაგაურის, ქურთათის, ალაგირის ხეობებში აღმოჩნდნენ დიდი ხნით 
შეკეტილები. ალან-ოვსებს იქ ადგილობრივი მთიელი მოსახლეობა დახვდათ, 
რომლებთანაც შერწყმის შედეგად თანამედროვე ოსები ჩამოყალიბდნენ.

სწორედ თანამედროვე ოსების დასახლების ფორმებს, საცხოვრებელ და სამეურნეო 
ნაგებობებს შევისწავლით და ქართულ მატერიალურ კულტურას ვუდარებთ. 
თანამედროვე ოსური მოსახლეობა სწორედ ამ ხეობებში ჩამოყალიბდნენ. ჩვენ ნაშრომში 
გამოყენებული გვაქვს საბჭოთა პერიოდში, ჩრდილო ოსეთში შეკრებილი საველე 
ეთნოგრაფიული მასალები.

ყველა ცალკეულ ხეობას, ცალკე საზოგადოებები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. ხეობებს 
იშვიათად ჰქონდათ ერთმანეთთან ურთიერთობა. ამიტომ სხვადასხვა დიალექტზე 
საუბრობდნენ. მთის სოფლებში დასახლება მონოგენური და შეჯგუფული იყო. სოფლები 
ციცაბო ფერდობებზე იყო გაშენებული. ბუნებრივია, დასახლების შეჯგუფულ ფორმებში, 
საცხოვრებელებიც საკმაოდ ახლოს იყო ერთმანეთთან განლაგებული. ფერდობებზე 
შეფენილ მოსახლეობას ორსართულიანი ქვის სახლები ედგათ, რომლის პირველი 
სართული სამეურნეო მოხმარებისათვის იყო განკუთვნილი, ხოლო მეორე სართული 
საცხოვრებლად. ერთიერთმანეთზე მდგარი სახლების ერთი სახურავი, მეორე მოსახლის 
ეზოს წარმოადგენდა და ასე გრძელდებოდა მთელი ფერდობის სიმაღლეზე. სოფელში 
გზები საკმაოდ ვიწრო იყო, სადაც მხოლოდ ფეხით და თითო ცხენოსანი თუ გაივლიდა. 

ასეთ სოფლებს ორივე მხარეს თავდაცვითი კოშკები ჰქონდა აშენებული, რომელიც 
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თავდაცვითი ფუნქციის მატარებელი იყო.
ჩვენ შევისწავლეთ ასევე, ალპურ საძოვრებზე მწყემსების დროებითი მატერიალური 

ნაგებობები.
როგორც ცნობილია, ოსეთის რუსეთთან შეერთების შემდეგ, მთის დასახლების ფორმა 

ნაწილობრივ ბარულმა დასახლების ფორმამ შეცვალა. ამის შედეგად შეიცვალა 
მატერიალური ნაგებობების როგორც ფორმა, ისე დასახლების ტიპი. ოსებმა ბარში ხის 
ძელური საცხოვრებელი ნაგებობები აიშენეს. საბჭოთა წყობილების დროს საცხოვრებელი 
ნაგებობები და სამეურნეო ნაგეობები მთაშიც შეიცვალა. ამ პერიოდში მყარ ქვის 
ფუნდამენტზე შენდებოდა საცხოვრებელი ნაგებობები, რომელსაც ოთხფერდა სახურავი 
ჰქონდა. სახურავის გადასახურად შიფერსა და თუნუქის ფურცლებს იყენებდნენ. რაც 
შეეხება სამეურნეო ნაგებობებს, ცდილობდნენ ისინი საცხოვრებლიდან გარეთ, გვერდით 
აეშენებინათ, რომ საცხოვრებელი უფრო სუფთა ყოფილიყო და საქორწინო 
წყვილებისთვის ოთახები ცალკე ყოფილიყო.

თემა: ქართველთა და ოსთა  სოციალური ურთიერთობები (ურთიერთშედარებითი 
ასპექტი)  (ნ. ჯალაბაძე).

წარმოდგენილი ნაშრომი არის  კავკასიელი ხალხების კულტურული ურთიერთობის 
შესახებ მიმდინარე პროექტის ნაწილი. წლიური თემა ოსი ხალხის სოციალური ყოფის 
კვლევას და  ოსთა და ქართველთა სოციო-კულტურული ურთიერთობის  და მათ  შორის 
პარალელების ძიებას დაეთმო. განხილულია ქართველთა და  ოსი ხალხის  ტრადიციული 
სოციალური სისტემები და შესწავლილია მათ შორის საერთო ან მსგავსი ელემენტები. 
სოციალური ურთიერთობების კვლევა შემდეგი მიმართულებით წარიმართა: სოციალური 
სტრუქტურა, საზოგადოებრივი ყოფა, ოჯახი, ქორწინება, ბავშვის დაბადება-აღზრდა, 
დაკრძალვის ტრადიციები, ადათობრივი სამართალი, სისხლის და საოჯახო სამართალი,  
და ა.შ. 

ნაშრომში  ყურადღება ეთმობა ოსური ოჯახის ტიპებისა და სტრუქტურის  გახილვას: 
საოჯახო თემს – „анжужрст бинонтж“-ს, იგივე განუყოფელ ოჯახს, ზოგადკავკასიური 
დიდი ოჯახის ანალოგიურია. აქაც, ქართულის  მსგავსად,  გენდერულ-ასაკობრივი 
იერარქია იყო დაცული, რაც  გამოიხატებოდა ოჯახის წევრების უფლება-მოვალეობების 
და ქცევის ნორმების მკაცრ ლიმიტაციაში, რომელიც  მოგვიანებით ჩამოყალიბებულ 
მცირე ინდვიდუალურ ოჯახებშიც გვიანობამდე იქნა შემონახული. ოსების 
საზოგადოებრივი წყობა, საკუთრების ფორმები,  უმთავრესად კავკასიელი მთიელების 
ყოფაში გავრცელებულ ფორმებთან ნახულობს პარალელს.

ნაშრომში წარმოდგენილია ოსი ხალხის ქორწინების ინსტიტუტი, აღწერილია 
ქორწინების ციკლის  ყველა ეტაპი სათანადო წეს-ჩვეულებებით და რიტუალებით 
(საქორწინო წყვილის გაცნობა,   ნიშნობა და ქორწილი); ასევე,  შესწავლილია ბავშვის 
დაბადების, ნათლობის, დაკრძალვის და მიცვალებულის პატივისცემის  ტრადიციები.

 ნაშრომში  ყურადღება აქვს დათმობილი ოსთა  ტრადიციულ, ჩვეულებით სამართალს 
(ზოგად  სათემო, საოჯახო მემკვიდრეობის, ოჯახის წევრთა ქონების განაწილების, 
ქორწინების უფლების  და სხვა).გაანალიზებულია ურთიერთდახმარების, განრიდება-
უმძრახობის, დაძმობილება-დადობილების,  სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიციები, რაც 
ზოგადკავკასიურ კულტურულ   მოვლენად მოიაზრება.

კვლევამ წარმოაჩინა, რომ სოციალური ურთიერთობის სფეროში ქართველთა და ოსთა  
შორის ადგილი აქვს როგორც მსგავსებას, ასევე განსხვავებასაც. ის გარკვეულ   წვლილს 
შეიტანს კავკასიური კულტურის, თუ კულტურების, კულტურული სივრცის, თუ 
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კავკასიურ ცივილიზაციასთან დაკავშირებით  მიმდინარე   თანამედროვე დისკურსში.

თემა: ქართველთა და ოსთა  სულიერი კულტურა (ურთიერთშედარებითი ასპექტი) (ი. 
კვაშილავა). 

ქართველებისა და ოსების მრავალსაუკუნოვანი თანაცხოვრება მოითხოვს ამ ორ ხალხს 
შორის არა მარტო კულტურულ-ისტორიულ ურთიერთობათა გამოვლენას, არამედ 
ეთნიკური კულტურის იმ ლოკალურ თავისებურებათა დადგენას, რომლებიც ნებისმიერი 
ხალხის ტრადიციულ ყოფით კულტურაში ეთნიკური სპეციფიკის ნიშნებით ხასიათდება. 
ამასთან დაკავშირებით, გასული საუკუნის 80-85-იან წლებში, ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის 
ეთნოლოგიის განყოფილებამ ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ფარგლებში, 
ქართულ-ოსური პარალელების გამოსავლენად ექსპედიცია მოაწყო. მკვლევართა ჯგუფმა 
წარმატებით გაართვა თავი შემდეგ საკითხებს, როგორიცაა ქალის საოჯახო და 
საზოგადოებრივი მდგომარეობა, სამეურნეო ყოფა, მიგრაციული პროცესები, 
მიწათსარგებლობის ფორმები და ა.შ. ანალოგიური ხასიათის ექსპედიციამ ქართულ-
აფხაზურ პარალელებზე იმუშავა. ზემოაღნიშნული ექსპედიცია, სამწუხაროდ, ამ ორი 
ხალხის  კულტურულ პარამეტრებს, როგორიცაა: მითოსი, კულტი, რიტუალი, არ შეხებია. 
გასაგები მიზეზების გამო, არც მაშინ და არც შემდეგ რელიგიური საკითხები  განხილვის 
სფეროს არ წარმოადგენდა. რასაკვირველია, რელიგიური კულტურა, საზოგადოებრივი 
აზრის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალაა, რაც საკვლევ საკითხს მნიშვნელობას მატებს. 
ამიტომ ქართველებისა და ოსების კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას არა 
მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა გადმოსახლების დროიდან შევუდექით, 
არამედ შევეცადეთ ოსების უძველესი რწმენა-წარმოდგენები ქართული სინამდვილის 
ანალოგიურ მასალასთნ განგვეხილა. შესაბამისად, ამ ორი ხალხის რელიგიური 
აზროვნების ეტაპობრივი სურათი მივიღეთ, რაც ზოგადკავკასიურ საერთო ნიშნებსაც 
მოიცავს.

ნაშრომი ეყრდნობა ისტორიულ წყაროებსა და  არსებულ სამეცნიერო ლიტერატურას. 
გარდა ამისა, მოვიძიეთ საარქივო დოკუმენტებიც, რომელიც მიმოქცევაში არ იყო. ესენია: 
XIX საუკუნის ჩრდილოეთ ოსეთის მოსახლეობის გაქრისტიანების მასალები, რომელშიც 
განსაკუთრებული როლი ქართველ საზოგადო მოღვაწეებს მიუძღვით. აქამდე უცნობი 
დოკუმენტი წარმოდგენილი იყო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე და 
მოწონება დაიმსახურა. რაც შეეხება საველე დღიურებს, ისტორისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი მივლინების სახით უზრუნველყოფს ცალკეულ რეგიონებში საველე მასალის 
მოძიების პირობებს.

ქართულ-ოსური კულტურული მახასიათებლების რეალობაში დასადასტურებლად, 
საველე მასალები ქართლში, კერძოდ ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტებში შეიკრიბა. 
არსებული კონფლიქტის მიუხედავად, ქართულ-ოსური შერეული ოჯახების წყალობით, 
ინტეგრაციის პროცესი იმდენად ღრმად არის წასული, რომ ორივე მხარე მხოლოდ 
დადებით ემოციებს, ჭირისა და ლხინის ერთობლივად დაძლეულ  უამრავ მაგალითს, 
დღეობა-დღესასწაულებში ერთობლივ საზეიმო განწყობებს კეთილად იგონებს და 
მშვიდობიანი თანაცხოვრების იმედად რჩება. 

გარდა სამეცნიერო ღირებულებისა, აღნიშნული ნაშრომის მიზანსაც ქართველებისა და 
ოსების, აგრეთვე ზოგადად, კავკასიის მოსახლეობის მშვიდობიანი თანაცხოვრების 
პერსპექტიულობა წარმოადგენს.
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თემა: ქართველთა და ოსთა სამეურნეო ყოფა (ურთიერთშედარებითი ასპექტი) (ნ. 
აზიკური).

სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობით წარმოვადგინე ქართველთა და 
ოსთა სამეურნეო ყოფა. ჩვენ მიერ შესასწავლ რეგიონებში მეურნეობის ძირითადი 
დარგებია მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა. ოდესღაც მომთაბარე ტომთა 
წარმომადგენელი ოსები საბოლოოდ დამკვიდრდნენ რა ჩრდილო კავკასიის ველებზე, 
ნელ-ნელა ამოიწიეს მთებისკენ, დაფარეს საქართველოს კუთვნილი ცენტრალური 
კავკასიის ნაწილი, დაეშვნენ ქართლის სიღრმისკენ და შიდა ქართლის დიდ ნაწილში 
დამკვიდრდნენ. მათ მთლიანად შეითვისეს ქართლის მდიდარი სამეურნეო ტრადიციები, 
სხვაგვარად ვერც იქნებოდა, რადგან გეოგრაფიული გარემო და ბუნებრივ-კლიმატური 
პირობები თავად კარნახობს ადამიანს საარსებო რეჟიმს. მათთვისაც, ისევე როგორც 
ქართველთა მთიელი ტომებისათვის, კავკასიის ცენტრალურ ნაწილში დამახასიათე-
ბელია მთური მიწათმოქმედება და ალპური მესაქონლეობა.

თემა: ქართულ-ოსური ურთიერთობები ატენის ხეობის მაგალითზე (გ. 
ავთანდილაშვილი).

ოსები ჩრდილოეთ კავკასიის ცენტრალურ ნაწილში ცხოვრობენ. მათი 
თვითსახელწოდებაა ირონ, რაც შეეხება ეთნონიმს “ოსი” იგი სხვა ხალხებში 
ქართველთაგან გავრცელდა. ოსური ეთნოსი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში, XIII ს-ის 
შემდეგ, ადგილობრივ კავკასიელებთან შერევის შედეგად, ჩამოყალიბდა.

  ოსების დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე დასახლება საკმაოდ გვიან, XVII 
საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება, თუმცა, რაც შეეხება ისტორიული საქართველოს 
ტერიტორიას, დვალეთს, ისინი აქ შედარებით ადრე, XVI საუკუნის დასაწყისიდან 
გამიჩნდნენ. საქართველოში ოსების თავდაპირველი დასახლება ინდივიდუალური, 
გაჟონვითი სხასიათის იყო. მუშა ხელისა და გლეხების სიმცირის გამო, ხშირად ქართველი 
თავადები თავად იყვნენ ოსების საქართველოში გადმოსახლების ინიციატორები. 
დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა პირველი დასახლებები ჩნდება 
თრუსოსა (მდ. თერგის სათავე) და მაღრან-დვალეთში (მდ. დიდი ლიახვის ხეობის სათავე). 
ოსების აქ დასახლება ჩრდილოეთ კავკასიის მთიანი ხეობებიდან XVII ს-ის პირველ 
ნახევარში მოხდა. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ XVIII საუკუნის ბოლომდე 
ოსები მხოლოდ შიდა ქართლის მთაში იყვნენ დასახლებულები და ისინი მთისწინეთში 
ჯერ კიდევ არ იყვნენ გამოჩენილები. XVIII საუკუნის ბოლოდან და XIX საუკუნის 
დასაწყისიდან ოსები იწყებენ განსახლების არეალის გაფართოებას და მთიდან ჯერ 
მთისწინეთში, შემდეგ კი ბარში ჩამოსვლას. სწორედ ამ პერიოდიდან ჩნდება მათი 
დასახლებები ჯეჯორის ხეობის სათავეში, მეჯუდის ხეობის სათავეში და ქსნის ხეობის 
სათავეში. ატენის ხეობაში ოსები ქართველებთან ერთად შერეულად ცხოვრობდნენ. 
ხშირი იყო მათ შორის საქორწინო ურთიერთობები და ხელოვნური დანათესავების სხვა 
ფორმები.  XVIII ს-ის დასასრულს დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე 2 130 კომლი 
(15 000-მდე სული) ოსი მკვიდრობდა. 

  ქართველებსა და ოსებს შორის ეთნიკურ ნიადაგზე მასობრივი დაპირისპირება და ომი 
XX საუკუნის ბოლომდე არ მომხდარა. საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის 
არსებობის დროს (1918-1921) რუსების წაქეზებით შიდა ქართლში მცხოვრებმა ოსებმა 
სცადეს ამბოხების მოწყობა, მაგრამ ხელისუფლებამ შეძლებისდაგვარად შეძლო აჯანყების 
ჩახშობა და აღნიშნული არ გადაზრდილა ფართომაშტაბიან ომში.
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  XX საუკუნის ბოლო წლებამდე ქართველებსა და ოსებს შორის მშვიდობიანი 
თანაცხოვრება იყო, თუმცა 1990-იან წლებში კვლავ რუსების აქტიური ჩარევით და მათი 
წაქეზებით შეიარაღებული კომფლიქტი გაჩაღდა ქართველებსა და ოსებს შორის, ამ ომში 
ათასობით ადამიანი დაიღუპა ორივე მხარეს, ხოლო ათიათასობით ადამიანი დევნილად 
იქცა და საკუთარი სახლების მიტოვება მოუხდა. ეს ომი დამთავრდა 1992 წლის ივლისში, 
როდესაც მიღწეულ იქნა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტაზე და ოსი, ქართველი და რუსი 
მშვიდობის დამცველი ჯარები განლაგდნენ ამ რეგიონში. მოსახლეობის ბოლო აღწერის 
მიხედვით 2002 წელს საქართველოში ცხოვრობდა 38 028 ოსი, მათ შორის 10 268 
ცხოვრობდა თბილისში. 

  2008 წელს კვლავ რუსეთის ხელისუფლების აქტიური მოქმედებების შედეგად, 
ხელახლა გაჩაღდა საბრძოლო მოქმედებები ქართველებსა და ოსებს შორის. თუმცა უფრო 
სამართლიანი იქნება თუ ვიტყვით, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი უშუალოდ 
ქართველებსა და რუსებს შორის მოხდა და ამ შემთხვევაშიც რუსებმა ქართულ-ოსური 
დაპირისპირება გამოიყენეს ომის დაწყების საბაბად. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად 
ძირითადად ქართული მხარე დაზარალდა, რუსმა და ოსმა ჯარისკაცებმა ასზე მეტი 
ქართული სოფელი გადაწვეს და მთლიანად გაანადგურეს, დაიღუპა ასეულობით 
საქართველოს მოქალაქე და ათიათასობის კვლავ ტოლვილად იქცა საკუთარ ქვეყანაში.

  ასეთი ფართომასშტაბიანი ომის მიუხედავად, ატენის ხეობაში მცხოვრებ ქართველებსა 
და ოსებს შორის ეთნიკურ ნიადაგზე კონფლიქტი არც 2008 წლის ომის შემდეგ 
გაჩაღებულა.

ქვეპროგრამის ძირითადი შედეგები: 

ქვეპროგრამის მონაწილეთა მიერ მოპოვებული ახალი ეთნოგრაფიული მასალა 
ხელმისაწვდომი იქნება დაინტერესებული სამეცნიერო წრეებისათვის.

4 ქართული ისტორიული 
აზრის ისტორია: 

ადამიანები, ტექსტები, 
იდეები ( გვიანი 

ანტიკურობა - მეოცე 
საუკუნის პირველი 

მეოთხედი)
დარგი: ისტორია, 
საქართველოს ისტორია

მიმართულება: 
ქართველოლოგია, 
საქართველოს ისტორიის  
წყაროთმცოდნეობა და 
ისტორიოგრაფია

2015-2019 მარიამ ჩხარტიშვილი 
(ხელმძღვანელი)
ეკა კვაჭანტირაძე
(შემსრულებელი)
გიორგი ჭეიშვილი
(შემსრულებელი)
ალექსანდრე თვარაძე
(შემსრულებელი)
მარინე ქადაგიძე
(შემსრულებელი)
მედეა გოგოლაძე
(შემსრულებელი)
სოფიო ქადაგიშვილი
(შემსრულებელი)

მიმდინარე წელი პროექტის მეხუთე წელია. კვლევა გრძელდებოდა გამოკვეთილი 
ინდიკატორების მიხედვით, დამუშავდა ქვეთემები: 

მარიამ ჩხარტიშვილი _ ქვეთემა: გვიან ანტიკური  ქართლის ისტორიის   
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განსხვავებული  რეპრეზენტაცია  „მოქცევაი ქართლისაიში“  და „ქართლის  ცხოვრებაში“. 
მეტაისტორიოგრაფიული  და  ისტორიოგრაფიული კონტექსტი.

ნაშრომი შეეხება ქართული ისტორიული აზრის ისტორიას. კერძოდ, ამ გამოკვლევის 
ფოკუსშია წინამოდერნის ეპოქის ქართული საისტორიო მწერლობის ორი ძეგლი: 
„მოქცევაი ქართლისაი“და „ქართლის ცხოვრება“. განხილულია ამ ძეგლებში ერთი და 
იგივე ფაქტების სხვადასხვაგვარი გაშუქების  შემთხვევები. კერძოდ, დეტალურად 
შესწავლილია ქართლის მეორე ერისმთავრის სტეფანოზ პირველის ორი პორტრეტი. 
პოზიტიური და ნეგატიური.  გარკვეულია, რომ სინამდვილესთან ახლოს დგას 
პოზიტიური., მაშინ როცა ნეგატიური წარმოადგენს  ფაქტების დამახინჯებას. ავტორი 
მსჯელობს ამ დამახინჯების მოტივაციების შესახებ და ადგენს, რომ ისინი ნაკარნახევი 
იყო მეტაისტორიოგრაფიული მოტივაციებით: ისტორიკოსი ჯუანშერ ჯუანშერიანი 
გამარჯვებული ცენტრიდანული ოპოზიციის წარმომადგენელი გახლდათ. სწორედ 
ამიტომ მას არ გააჩნდა  არავითარი სიმპათია სტეფანოს პირველისადმი. მეტიც, მას 
მისდამი მკაფიოდ ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ 
თითქმის ერთი საუკუნით დაშორებულ პიროვნებასთან მას რაიმე პირადული 
კონფლიქტი არ შეიძლებოდა ჰქონოდა.  მის დამოკიდებულებას განსაზღვრავდა ის 
სოციალური ფენა, რომელსაც ის ეკუთცნოდა. სწორედ ამ ფენას არ მოსწონდა 
ერისმთავარი, რომელსაც ჰქონდა ამბიცია ისე ემართა ქვეყანა როგორც თვითმპყრობელ 
მეფეს. შესაბამისად, გაიაზრა ჯუანშერ ჯუანშერიანმა წარსული. საინტერესოა, რომ ის 
ეთიკურ პრობლემას არ ხედავდა იმაში, რომ წარსული სინამდვილის დეფორმირება 
მოახდინა ისტორიულ სურათში. მისი გაცხადებული კრედოს მიხედვით  ისტორიკოსს 
ისე უნდა აღეწერა, როგორც დაინახავდა. და აი, თავისი კუთვნილების გამო 
ცენტრიდანული ოპოზიციისადმი, ჯუანშერ ჯუანშერიანი  სწორედ ასე ხედავდა 
სტეფანოზ პირველს.

ალექსანდრე თვარაძე _ ქვეთემა: შუა  საუკუნეების  საქართველოს  ისტორიის  
საკითხები  მეცხრამეტე  საუკუნის  და  მეოცე  საუკუნის  დასაწყისის  ქართულ  
ისტორიოგრაფიაში.

თემის ფარგლებში ვმუშაობდი მეცხრამეტე საუკუნის და მეოცე საუკუნის დასაწყისის 
ქართველი ისტორიკოსების ნაშრომებზე. 

წლიური თემა იყოფა ოთხ ნაწილად: 1. ისტორიოგრაფიული ლიტერატურა მე-19 
საუკუნის მეორე ნახევარის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის საქართველოში „ქართული 
ნაბეჭდი წიგნის“ ბიბლიოგრაფიული გამოცემის მიხედვით; 2. ისტორიის თეორიის 
საკითხები მე-19 საუკუნის გერმანულ ისტორიოგრაფიაში: იოჰან გუსტავ დროიზენის 
„ისტორიოლოგიის პრინციპების ნარკვევი“ და კარლ ლამპრეხტის „ისტორიის 
მეცნიერების ძველი და ახალი მიმართულებები“; 3. შესაბამისი პერიოდის ქართული 
ისტორიოგრაფიული ნაშრომების წინასიტყვაობები; 4. 1089-1225 წწ. საქართველოს 
ისტორიის პერიოდი მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართველი 
ისტორიკოსების ნაშრომებში.

1. „ქართული ნაბეჭდი წიგნის“ ბიბლიოგრაფიული გამოცემების საშუალებით 
შესაძლებელია თვალი გავადევნოთ თუ რა წილი უკავია ისტორიის დისციპლინასთან 
დაკავშირებულ სპეციალურ ლიტერატურას ზოგადად ნაბეჭდ ლიტერატურას შორის და 
როგორ თანდათან ხდება ისტორიის, როგორც დამოუკიდებელი დისციპლინის 
ჩამოყალიბება მეცხრამეტე საუკუნის და მეოცე საუკუნის დასაწყისის საქართველოში.

აღნიშნული გამოცემის მიხედვით (შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა წყაროების 
დახმარებითაც,) ნაწილობრივ შესაძლებელია ვიმსჯელოთ ისეთ საკითხებზე, რომლებიც 
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მნიშვნელოვანია საქართველოში ისტორიის თანდათანობით დამოუკიდებელ 
დისციპლინად ფორმირების პროცესის წარმოჩენისთვის: მეცნიერის ადგილი, 
მდგომარეობა საზოგადოებაში; იყვნენ თუ არა ავტორები პროფესიონალი ისტორიკოსები; 
როგორ მოიპოვებდნენ საარსებო სახსარს და სად მუშაობდნენ ისინი; რა ტირაჟით 
გამოდიოდა ისტორიოგრაფიული ლიტერატურა; სად ვრცელდებოდა ტირაჟი, 
უმთავრესად თბილისში, თუ რეგიონებშიც; სად იყიდებოდა და რა ღირდა წიგნები; რა 
მიმართებაშია წიგნების ფასი სხვა პროდუქტების ღირებულებასთან; ვინ იყვნენ 
ისტორიოგრაფიული წიგნების გამომცემლები და რომელ სტამბებში იბეჭდებოდა 
აღნიშნული წიგნები; ვინ იყვნენ მათი მკითხველები და რამდენად არის შესაძლებელი 
აღნიშნული მონაცემების დახმარებით ისტორიოგრაფიული წიგნების მკითხველი 
პუბლიკის რეკონსტრუირება; რა იყო სავარაუდო მკითხველების შემოსავალი და რა 
თანხის გაღება შეეძლოთ აღნიშნული წიგნებისთვის.

გამოქვეყნებული ისტორიოგრაფიული მასალის მიხედვით შეგვიძლია აგრეთვე 
ვიმსჯელოთ იმ საკითხზე, თუ რომელი პერიოდისადმი იყო უფრო მეტი ინტერესი. აქვე 
შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პროცესს, რომელი მასალები ქვეყნდება თავიდან 
საქართველოს ისტორიის შესახებ, საქართველოს ისტორიის რომელი უცნობი ფაქტები 
შემოდის მიმოქცევაში, რა ზოგადი ისტორიული კონტექსტი იქმნება შესაბამისი 
მასალების გამოქვეყნების საშუალებით. 

მნიშვნელოვანი უნდა იყოს აგრეთვე: წყაროების პუბლიკაციის თანმიმდევრობის 
ილუსტრირება, რომელ წყაროს რომელი მეცნიერი აქვეყნებს (შემდეგ უკვე ცალკეული 
წყაროების მეორედ ან მეტჯერ დაბეჭდვის მაგალითები); ვის ეკუთვნის საქართველოს 
პირველი ისტორია ქართულად; მე-19 საუკუნის უკვე რომელ ქართველ ისტორიკოსზე 
დაიწერა პირველი მონოგრაფია (მაგ. ზაქარია ჭიჭინაძის წიგნი დიმიტრი ბაქრაძის 
შესახებ, რომელიც გამოქვეყნდა 1891 წელს); სასურველია გამოიყოს პიველი 
ისტორიოგრაფიული ნაბეჭდი გამოცემები, რომელთაც აქვთ ბიბლიოგრაფია, სქოლიოები, 
დამოწმებები; როდის ვხვდებით პირველ ისტორიოგრაფიულ სამეცნიერო სერიას.

2. წლიური თემის მეორე ნაწილში განვიხილავ ცნობილი გერმანელი ისტორიკოსების 
იოჰან გუსტავ დროიზენის და კარლ ლამპრეხტის ნაშრომებს („ისტორიოლოგიის 
პრინციპების ნარკვევი“ და „ისტორიის მეცნიერების ძველი და ახალი მიმართულებები“). 
დროიზენის ნაშრომი უაღრესად  მნიშვნელოვანია მეცხრამეტე საუკუნეში ისტორიის 
მეცნიერების დამოუკიდებელ დისციპლინად ფორმირებისთვის. ხოლო ლამპრეხტის 
ნაშრომებმა ზოგადად თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს, რათა ისტორიის 
დისციპლინას საკითხთა გაცილებით ფართო სპექტრის შესწავლა დაეწყო, ვიდრე მანამდე. 
(რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია დროიზენის და ლამპრეხტის აღნიშნული ნაშრომები 
ქართულ ისტორიოგრაფიაში სპეციალური შესწავლის საგანი არ ყოფილა.) 
გერმანულენოვანი ისტორიის თეორიის ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე მინდა 
შემდეგ ვაჩვენო, როგორ ხდება ახალი მიდგომების გადმოტანა ქართულ 
ისტორიოგრაფიაში. აღნიშნული ნაშრომების შესწავლა აგრეთვე საშუალებას იძლევა, რომ 
საქართველოში ისტორიოგრაფიის დამოუკიდებელ დისციპლინად ფორმირების პროცესი 
ერთგვარ ზოგად კონტექსტში მოთავსდეს. 

3. წლიური თემის მესამე ნაწილში განვიხილავ და შევისწავლი ქართული საისტორიო 
ნაშრომების და გამოცემული საისტორიო წყაროების წინასიტყვაობებს, მათ შორის 
შემდეგი ავტორების: დიმიტრი ბაქრაძის, მოსე ჯანაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის, 
სულხან ბარათაშვილის, სერგი გორგაძის, ალექსანდრე ჭყონიასი, თედო ჟორდანიასი, 
ექვთიმე თაყაიშვილის, დავით კარიჭაშვილის, „ქართლის ცხოვრების“, ვახუშტი 
ბატონიშვილის, და სხვა. 
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წინასიტყვაობები, თუ მათ განვიხილავთ ერთად, ქმნიან ერთგვარად დამოუკიდებელ 
სეგმენტს, იმ ტექსტების გარეშეც, რომელთაც ისინი არიან წამძღვარებულნი. თუმცა, იმავე 
დროს, არსებობენ მხოლოდ იმ ტექსტებთან ერთად, რომლებიც მათ მოსდევენ, ამ 
შემთხვევაში, უმთავრესად ისტორიოგრაფიული ხასიათის ნაშრომებში. ისინი ქმნიან 
ჟანრობრივ მთლიანობას სხვა წინასიტყვაობებთან. იმავე დროს, იმყოფებიან რთულ 
ურთიერთმიმართებაში ტექსტების გარე, ისტორიულ-პოლიტიკურ, სოციალურ და რიგ 
სხვა კონტექსტებთან. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება გამოკვლევაში გამოიყოს 
არის ის, თუ რა შეიძლება მოგვცეს ჟანრობრივმა ერთიანობამ წინასიტყვაობებში, 
უშუალოდ ისტორიული სამეცნიერო ტექსტებისგან დამოუკიდებლად.

ყურადღებას იპყრობს აგრეთვე საკითხები, არის თუ არა კონკრეტული წესების, 
კანონების მიხედვით აგებული წინასიტყვაობები; რომელ ტოპოსებს ვხვდებით მათში, 
რომლებიც მეორდება სხვადასხვა ავტორთან (მაგ. გარდასული დროის დიდებულება; 
არსებული ლიტერატურის სიმწირე); ავტორის რომელ კონცეფციას გვთავაზობენ 
წინასიტყვაობები: არის თუ არა ეს ერთგვარად „მოკრძალებული“ ავტორი, განსხვავებით 
იმ დროის მხატვრულ ლიტერატურაში დამკვიდრებული კონცეფციებისგან; თუმცა მაინც 
უნდა ვხვდებოდეთ ერთგვარ ექსკლუზიურობას და გამოყოფას მასისგან, რასაც 
განაპირობებს ის ფაქტი, რომ უშუალოდ ისტორიკოსს შეუძლია წყაროს დამუშავება, მისი 
განმარტება და გადაცემა პუბლიკისთვის; ამგვარად დამატებით ინფორმაციას ვიღებთ 
ისტორიოგრაფიული ნაშრომის ავტორის როგორც ფაქტობრივ ადგილზე საზოგადოებაში, 
ისევე იმ პოზიციაზე, რომელიც სურთ რომ საზოგადოებაში ეკავოთ ცალკეული 
ისტორიოგრაფიული ნაშრომების ავტორებს. წინასიტყვაობები აგრეთვე გვაძლევენ 
ცნობებს, რომლებიც საშუალებას იძლევა ნაწილობრივ აღვადგინოთ საქართველოში 
ისტორიის დამოუკიდებელ დისციპლინად ჩამოყალიბების პროცესი. წინასიტყვაობე-
ბიდან აგრეთვე ჩანს ისტორიკოსების სამუშაო პირობები და აგრეთვე, თუ როგორ 
მუშაობდნენ ისინი.

4. წლიური თემის მეოთხე ნაწილში მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნის დასაწყისის 
ისტორიკოსების (მოსე ჯანაშვილის, დავით კარიჭაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის და რიგი 
სხვა ავტორების) ნაშრომებში შევისწავლი პერიოდს დაახლოებით 1089 წლიდან 1225 
წლამდე. ამ შემთხვევაში მინდა გამოვყო საკითხი, თუ როგორ წარმოადგენენ ისტორიას 
ცალკეული ავტორები, რას მოგვითხრობენ აღნიშნული პერიოდიდან და როგორ იცვლება 
საკითხისადმი მიდგომის, მასალის წარმოდგენის ფორმები, ნაწილობრივ ისტორიის 
თეორიის (მათ შორის გერმანულენოვანი) ახალი მასალის გაცნობასთან და ათვისებასთან 
ერთად. ამ შემთხვევაშიც მინდა შევეცადო ვაჩვენო, თუ როგორ ყალიბდება ისტორია 
თანდათანობით დამოუკიდებელ დისციპლინად და შევეცადო აგრეთვე ისტორიული 
ნაშრომების მკითხველი პუბლიკის რეკონსტრუირებას ისტორიოგრაფიული ტექსტების 
ანალიზის საფუძველზე. 

მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ისტორიკოსების ეს 
თაობა უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ფაქტიურად შუა საუკუნეების ტრადიციის 
შემდეგ მათ მიერ შექმნილმა ნაშრომებმაც, დასკვნებმაც, სურათებმაც განსაზღვრეს 
ქართველთა ცნობიერების ჩამოყალიბება. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, მე-20 
საუკუნის დასაწყისში მიიღეს მნიშვნელოვანი და ახალი ინფორმაციები საკუთარი 
წარსულის შესახებ, მკითხველს აღნიშნული ინფორმაცია მიეწოდა აგრეთვე ახალი 
ფორმით. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ იმ საკითხის კვლევა, თუ რა სახის 
სურათები მიიღეს რეციპიენტებმა ისტორიული ნაშრომების ავტორებისგან შუა 
საუკუნეების შესახებ; რა საფუძველზე მოხდა ისტორიის ახალი ფორმით გააზრება; რა 
როლი შეასრულა მიწოდებულმა ახალმა ცოდნამ, ინფორმაციამ ხალხის ცნობიერების 
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ფორმირებისთვის. წარსულისადმი დამოკიდებულების კუთხითაც სურათი 
ერთგვაროვანი არ უნდა იყოს: ვხვდებით შუა საუკუნეების იდეალიზაციას და ახალი 
ცხოვრების ძველი იდეალების მიხედვით წარმართვის სურვილს; მეორეს მხრივ, ეპოქის 
სულისკვეთების შესაბამისად, მნიშვნელოვანია მეცნიერების მიერ შემუშავებული 
დისკურსი და რაციონალიზმის, კრიტიკული აზროვნების გავლენით აღბეჭდილი 
მიდგომების გავლენა. წარსულის აღდგენას, ან მისი აღდგენის მცდელობებს, შეიძლება 
სხვადასხვა დანიშნულება ჰქონდეს (მაგ. რიგ შემთხვევებში რჩება შთაბეჭდილება, რომ 
მნიშვნელობა აქვს არა ფაქტობრივ სიზუსტეს, არამედ სურათს, რომელიც ავტორმა 
კონკრეტული დანიშნულებით უნდა გადასცეს პუბლიკას).

ცალკეული ისტორიოგრაფიული ნაშრომების შესწავლის დროს გამოვყოფთ შემდეგ 
საკითხებს: რომელ წყაროებს ემყარებოდა ავტორი; როგორია მისი დამოკიდებულება 
წყაროსადმი; რა სახის არის მოტანილი მასალა (მაგ. რას გამოჰყოფენ თავიანთ წყაროებში, 
ფაქტობრივი მასალიდან; რომელი ისტორიული მოვლენების შესახებ მოგვითხრობენ და 
რა დატვირთვა აქვს მათ მიერ მოტანილ მასალას მთლიან მონათხრობში). თხრობის 
სტილის მხრივ რიგი ისტორიოგრაფიული ნაშრომები გარკვეულ სიახლოვეს, ან 
მსგავსებას ავლენენ მხატვრულ ნაწარმოებებთან.  განსხვავებით იმ დროის ევროპული 
ისტორიოგრაფიული ნაშრომებიდან, რიგ შემთხვევებში შესაძლოა ნაკლები იყოს 
მთხრობელის, ან ტექსტში მოცემული დისტანცია შუა საუკუნეებთან,  როდესაც იქმნება 
იდეალისტური სურათები წარსულის შესახებ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, იქმნება 
ეს სურათები ისტორიოგრაფიულ ნაწარმოებებში, თუ ამ სახის ნაშრომები ფორმას 
აძლევენ ხალხში არსებულ წარმოდგენებს, თუ სურათებს. აღნიშნულ ორ შრეს, ავტორს, 
ტექსტს და მკითხველს შორის რთული ურთიერთდამოკიდებულების საკითხს მივყავართ 
კვლავ პუბლიკის რეკონსტრუირების შესაძლებლობასთან სამეცნიერო ტექსტებიდან. 
პუბლიკის, ან რეციპიენტის ფაქტორი გაცნობიერებული, თუ გაუცნობიერებელი სახით 
მოცემული უნდა ყოფილიყო ისტორიოგრაფიული ტექსტების ავტორებთან და ალბათ 
გარკვეულ გავლენასაც ახდენდა მათ მიერ მოწოდებული მასალის შინაარსსა თუ 
ფორმაზე.

მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ავტორს, ტექსტს და პუბლიკას შორის 
ურთიერთდამოკიდებულება უკვე უმთავრესად მიმდინარეობს ახალი ისტორიოგრა-
ფიული კონტექსტის გათვალისწინებით. როგორც კარგად არის ცნობილი, ახალი 
მიდგომები ქართულ ისტორიოგრაფიაში უმთავრესად დანერგა და შემოიტანა ივანე 
ჯავახიშვილმა. ერთ-ერთი ამგვარი მნიშვნელოვანი სიახლე ალბათ გახლდათ წყაროსადმი 
კრიტიკული დამოკიდებულება. კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება დამდგარიყო წყარო, რიგ 
შემთხვევებში ერთადერთი მედიუმი ფაქტს და ისტორიკოსს შორის. მანამდე 
ისტორიოგრაფიულ ნაშრომებში მასალა გადმოცემულია უმთავრესად წყაროსადმი 
ნაკლებად კრიტიკული დამოკიდებულების ფორმით. წლიურ ნაშრომში გვინდა 
სათანადოდ წარმოვაჩინოთ საქართველოში მყარ სამეცნიერო საფუძველზე მდგომი 
ისტორიოგრაფიის თანდათანობითი ჩამოყალიბების, ასევე ავტორის, ტექსტისა და 
რეციპიენტების რთული ურთიერთდამოკიდებულების პროცესები (აღნიშნული 
კვლევისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს შესაბამისი პერიოდის გერმანულენოვანი 
ისტორიული თეორიული და მეთოდოლოგიური ლიტერატურის შესწავლას).

ეკა კვაჭანტირაძე _ ქვეთემა: ისტორიის  საზრისის  გაგება  ქართულ  ისტორი-
ოგრაფიაში.

მედიევალური ქართული საისტორიო მწერლობის ტიპოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, 
რომ „ქართლის ცხოვრებას“ - როგორც ისტორიული შემეცნების ტიპს, ისტორიის 
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საზრისის კუთხით შემდეგი ნიშან-თვისებები ახასიათებს: 
1. ავტორისეული პოზიციასთან მიმართებაში - თხრობა ანონიმურია და მას ობიექტიური 

და ავტორიტეტული ვერსიის პრეტენზია აქვს. „ქართლის ცხოვრების“, თუ შეიძლება 
ითქვას, „კანონიკურ“ ტექსტს ძალზე მაღალი ავტორიტეტი აქვს. ის მიეწოდება 
მკითხველს, როგორც ავტორიტეტული ვერსია, „ღმრთივ განბრძნობილი“ გონების 
შემოქმედება. აქ ორი ავტორიტეტი არსებობს: თავად უფალი, რომელიც განაბრძნობს 
ავტორის გონებას, და ავტორის სტატუსი – სამეფო სახლისადმი კუთვნილება.

2. „ქართლის ცხოვრება“, რომელიც თვითონვე ისტორიულ პერსპექტივაში  
ხელისუფლების იდეოლოგიურ, მსოფლმხედველობით ძეგლად, სახელმწიფოს 
ფაქტიურად ერთადერთ წერილობით ისტორიად იყო ჩაფიქრებული,  არ საჭიროებდა 
ავტორის დასახელებას.

3. „ქართლის ცხოვრება“ არის ერთ ქარგაზე გამოჭრილი, უკვე არსებულ პრინციპზე 
აგებული, კომპოზიციურად ერთი დიდი, მთლიანის ნაწილი. ამის შედეგია ის, რომ 
ჩვენ დღეს ხელთ გვაქვს (და ასე იყო საუკუნეების წინათაც) არა თხზულებათა 
კრებული (როგორც ამას მიიჩნევს არაერთი მკვლევარი), არამედ სტრუქტურული და 
კომპოზიციური ფორმით შეკრული ერთიანი შინაარსობრივი ნაშრომი.       

4. ისტორიის საზრისის საკითხი „ქართლის ცხოვრების“ ავტორებისთვის მეფეთა 
ცხოვრების ნიშნულზე გადის, ახასიათებს მეფეთა შეფასების მოკლე, „შაბლონური“ 
სისტემა. „ქართლის ცხოვრება“ ახასიათებს მხოლოდ მეფეს (ამ წესიდან გადახვევა XII 
საუკუნიდან იწყება. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის თხზულებაში უკვე 
ვხვდებით სხვა ისტორიულ პირთა შეფასებას, ეს ტენდენცია ჟამთააღმწერლის 
თხზულებაში გაცილებით უფრო შესამჩნევი ხდება). „ქართლის ცხოვრებაში“ მეფის 
დახასიათება არა იმდენად პიროვნული პორტრეტის შექმნას ემსახურება, რამდენადაც 
ის ამ მეფის მმართველობის ეპოქის ავკარგიანობის ლაკონურ ფორმულირებას 
წარმოადგენს. „ქართლის ცხოვრებაში“ მეფე განსაზღვრავს და ქმნის ისტორიას, 
ისტორიულ ეპოქას. ცვლილებები მეფის დახასიათებაში შეიმჩნევა ქრისტიანობის 
ეპოქიდან.

5.  ისტორიის საზრისის გაგების ერთ-ერთი გამოვლინებაა ავტორის მიერ თავისი 
ნაშრომის სტრუქტურული დაყოფა, ანუ როგორ და რატომ ალაგებს ასე ისტორიულ 
თხრობას, ანუ როგორია მისთვის ისტორიული აზრის გადმოცემის მისაღები ფორმა. 
მედიევალური ისტორიოგრაფიული ნაშრომები ტრადიციულად იწყება შესავლით – 
პროოიმიონით, სადაც ავტორი თავის მიზნებსა და ამოცანებზე მსჯელობს, სადაც 
აყალიბებს ისტორიულ კონცეფციას და შესაძლოა ასახელებს წყაროებსაც.  ამგვარ 
დასაწყისს ,,ქართლის ცხოვრება“-ში ვერ ვხედავთ. თხრობა იწყება შესავლის გარეშე; 
„პირველად ვახსენოთ ესე ...“ - ეს ავტორისეული რემარკა, მთელი პროოიმიონის 
ადგილს იკავებს.

6. ისტორიის საზრისის გამოკვეთა „ქართლის ცხოვრებაში“ სახელმწიფოებრიობის 
ჩამოყალიბებასთანაა დაკავშირებული (ლეონტი მროველი - ფარნავაზი - ქუჯი - 
აზონი; თვითცნობიერების სამი ნიშნული).

ჯუანშერთან ისტორიის საზრისის კუთხით მეფობის კონცეპტი და რელიგიური 
ნიშნული დომინირებს.

„მატიანე ქართლისა“ ისტორიის საზრისის თემას  ქართული მიწების ერთ 
სახელმწიფოდ გაერთიანებასთან აიგივებს. ძლიერისაგან სუსტისათვის გვირგვინის 
დათმობაში კიდევ ერთხელ ჩნდება,  ისტორიის საზრისის ერთ-ერთი მთავარი 
მახასიათებელი (ლეონი - არჩილი, მირი). საქართველო ხდება ღირებულებითი ტერმინი.

მე-12 - მე-13 საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია განსხვავებულია ისტორიის 
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საზრისის გაგების საკითხში „ქართლის ცხოვრების“  წინა თხზულებებისაგან, რომლებიც 
მეფეთა ისტორიის ქარგაზეა მოჭრილი. ამ პერიოდში ისტორიის გმირის ორი სხვადასხვა 
გაგება მკვიდრდება: მეფე - მსახური და მეფე - მმართველი. საქართველო ხდება 
პოლიტიკური ტერმინი. 

სოფიო ქადაგიშვილი _ ქვეთემა: მეცხრამეტე  საუკუნის  ქართველ  ისტორიკოსთა 
 რეპრეზენტაციის  სტილის  თავისებურებანი.

 ბევრს სხვადასხვა პროცესებთან ერთად მე-19 საუკუნეში იწყება ისტორიული 
მეცნიერების პროფესიონალიზაციის ახალი ეტაპი. სამეცნიერო ასპარეზზე აქტიურად 
მოღვაწეობენ ი. ჯავახიშვილი, ალ. ცაგარელი, თ. ბატონიშვილი, ნ. დადიანი, მ. 
ჯანაშვილი, დ. ბაქრაძე, ე. თაყაიშვილი და სხვანი. თანამედროვე ისტორიის მამების წინაშე 
რთული ამოცანა დადგა. მათ ტოტალურად უნდა შეესწავლათ და გადმოეცათ 
საქართველოს ისტორია. დაიწყო ისტორიული წყაროების კრიტიკა, შეჯერება და 
ისტორიული ნარატივის მკითხველამდე მიტანა. ერთის მხრივ, მათი შრომ ები 
განკუთვნილი იყო არა მხოლოდ ისტორიკოსებისათვის, არამედ მკითხველთა ფართო 
წრისათვისაც, რასაც მოწმობს მათი პუბლიკაციების პოპულარულ ჟურნალ-გაზეთებში 
გამოქვეყნებაც. ისტორიკოსებმა დაიწყეს მსჯელობა წყაროთა სანდოობაზე (ასეთი 
მსჯელობა გარკვეული სახით დღემდეა), თუ რომელი ძეგლი იყო უძველესი, ვინ იყო 
ავტორი, როდის დაიწერა წყარო, რა ურთიერთმიმართებებია რედაქციებს შორის, როგორ 
ამდიდრებს სხვადასხვა წყაროები ერთმანეთს და ა.შ. ისტორიის მაძიებელთა შორის 
უდიდეს შრომა გასწიეს დიმიტრი ბაქრაძემ, მოსე ჯანაშვილმა, პლატონ იოსელიანმა.  
ერთის მხრივ, მათი სტილი ინდივიდუალურია, ხოლო მეორეს მხრივ, უნივერსალური, 
რომლითაც ხასიათდება მე-19 საუკუნის საისტორიო მწერლობა. მათ შესახებ 
ბიოგრაფიების კითხვისას მკითხველს არ გამორჩება მათი პროფესიული შეფასება. 
სწორედ ამ რამდენიმე ისტორიკოსის მაგალითზე კარგად ჩანს ის სამეცნიერო ფონი, 
რომლითაც დაიწყო ქართული ისტორიოგრაფიის ისტორია.

ისტორიკოსები მსჯელობდნენ ისტორიის საგანსა და კვლევის მეთოდებზე. მ. 
ჯანაშვილი და დ. ბაქრაძე წუხილს გამოსთქვამდნენ, რომ საქართველოს ისტორიას 
რიგიანად არ სწავლობდნენ და უდიდესი მემკვიდრეობა გამოუკვლეველი რჩებოდა. მათ 
თავიანთ თავზე აიღეს შეექმნათ ერთიანი საქართველოს ისტორია, რომელიც მოითხოვდა 
ქართული და უცხოური წყაროების შედარებას და ანალიზს.

მეცხრამეტე საუკუნის სამეცნიერო საზოგადოება ახალი გამოწვევის წინაშე დადგა. 
გაჩნდა მოთხოვნილება ერთიანი საქართველოს ისტორიის შექმნისა, ეროვნული გმირების 
გამოხატვისა. ეს ყველაფერი კი გამოძახილი იყო ნაციონალიზმის პროცესის, 
რომლისთვისაც აუცილებელი იყო ერთიანი მასკულტურის შექმნა. მეცხრამეტე საუკუნის 
მკვლევრებს ხელთ ჰქონდათ წყაროთა უდიდესი მემკვიდრეობა. ისევე, როგორც ამ 
პერიოდის სხვა გამორჩეულმა მოღვაწეებმა, დ. ბაქრაძემ და მ. ჯანაშვილმა დაიწყეს 
წყაროების კრიტიკული შესწავლა. დაიწყო სრულიად ახალი პერიოდი წყაროებზე 
მუშაობის კუთხით ისტორიული განძი გადაიქცა მეტყველ საგნებად, რომელიც 
აცოცხლებდა ისტორიულ მეხსიერებას და ქმნიდა ახალ ისტორიას. აქედან გამომდინარე, 
საზოგადოების ვიწრო წრის გარდა, რომლიც ჩამონათვალი არც თუ ისე შორს წაგვიყვანს 
მეცხრამეტე საუკუნეში, ამ საქმიანობით ბევრი არ იყო დაკავებული. გასაწევი შრომა 
კოლოსალური იყო, შრომის გამწევნი კი ცოტა. სამეცნიერო ასპარეზზე გასულთ შორის 
გაჩნდა კითხვები: რა არის ისტორია? რა არის წყარო? როგორ უნდა ვწეროთ ისტორია? ამ 
კითხვებს ეხმაურებოდა დ. ბაქრაძეც: „საჭიროდ მიგვაჩნია აქ ჩვენ მკითხველს ვაუწყოთ, 
თუ როგორ გვესმის ჩვენ ისტორია და რა პროგრამას ვადგევართ საქართველოს ისტორიის 
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გამოკვლევაში. ისტორია, ისეთი, როგორც აწინდელი მეცნიერება მოითხოვს, უნდა იყოს 
ნამდვილი და სრული, ეპოქ-ეპოქად, სურათი იმ ერისა, რომელსაც ის შეეხება. ისტორია 
მოვალეა განსაზღვროს, როგორ და სად დაარსებულა ერი...“ დღეს, მართალია უკვე 
აღარავინ საუბრობს ისტორიის რაობის განსაზღვრაზე, მის სპეციფიკაზე, აღარ გვხვდება 
ნაშრომების შესავალ ნაწილში კითხვა, თუ როგორი მეცნიერებაა ისტორია, მაგრამ იმ 
პერიოდისთვის ამგვარი განმარტება საჭიროც იყო და აუცილებელიც, იქიდან 
გამომდინარე, რომ თანამედროვე ისტორიოგრაფიის წინამორბედი სწორედ მეცხრამეტე 
საუკუნეში უნდა ვეძიოთ. მ. ჯანაშვილი ტკივილით გამოთქვამდა, რომ საზოგადოება 
ეძებს ერთს, რომელიც დაწერს საქართველოს ისტორიას უძველესი დროიდან ვიდრე 
თანამედროვე პერიოდამდე. რომლის შრომა იქნება ნათელი და ამომწურავი. ეს იყო 
გამოძახილი წინა საუკუნეების პერიოდისა, როდესაც ისტორიკოსები არ იყვნენ მხოლოდ 
გადამწერნი, არამედ შემქმნელნი ახალი ისტორიული თხზულებისა, სადაც გმირულად 
და საინტერესოდ იყვნენ წარმოჩენილნი საქართველოს მეფეები. ასეთი ისტორიკოსის 
ფუნქცია ამოიწურა მეცხრამეტე საუკუნეში. ახალმა პერიოდმა ახალი გამოწვევების წინაშე 
დააყენა ერი. ჯანაშვილი გამორიცხავს ასეთ ისტორიის შექმნას იმ ფონზე, როდესაც 
უდიდესი ნაწილი ქართული წყაროებისა საერთოდ შეუსწავლელი იყო და საზოგადოების 
ამგვარი მოთხოვნა ვერ დაკმაყოფილდებოდა, მანამ სანამ არ იქნებოდა ისტორიკოსების 
მეტი დაინტერესება და არ მოხდებოდა წყაროების გამოცემა. მეცხრამეტე საუკუნის 
ისტორიკოსები უფრო მეტად იყვნენ ენთუზიასტები, ვიდრე ფინანსურ სარგებელზე 
ორიენტირებულნი. როგორც მათი პუბლიკაციებიდან ჩანს, ნაშრომები ცუდად 
იყიდებოდა, გაყიდულიდან გამყიდველები უფრო მეტ ხეირს ნახულობდნენ, ვიდრე 
ავტორები, გულგრილობით ეკიდებოდნენ ქართველი მეცნიერების შრომას. დიმიტრი 
ბაქრაძე გულდაწყვეტით აღნიშნავს, რომ ძალზედ ცოტა იყიდებოდა  ჯანაშვილის, 
ცაგარელის, ხახანაშვილის, ბროსეს, თაყაიშვილის შრომები. მკვლევარი იმედს 
გამოთქვამდა, რომ მეტი დაინტერესდებოდა ისტორიით და არაერთი ქართველი ვებერი 
ეყოლებოდა ქართულ საზოგადოებას.

სამივე ისტორიკოსის პუბლიკაციებიდან ცხადია, ისინი ახერხებენ ისტორიული 
პერსონაჟების პორტრეტების ხატვას საკმაოდ ცხადად, ცოცხლად და დამაჯერებლად.

პლაგიატის გაგება განსხვავებულია მეცხრამეტე საუკუნის ისტორიკოსებისათვის. მ. 
ჯანაშვილი და დ. ბაქრაძე თავიათ კვლევებში იმოწმებენ როგორც საისტორიო წყაროებს, 
არამედ მათი თანამედროვე ქართველი და უცხოელი ავტორების შრომებს. მითითების 
სტილი განსხვავებულია ორივე შემთხვევისთვის. ცხადია, ხდება, რომ ისტორიკოსები 
უფრო მეტად უთითებენ თანამედროვე ისტორიკოსების შრომებს, ვიდრე წყაროებს. 
ალბათ ამგვარი დამოკიდებულება უნდა აიხსნას წინა პერიოდის აღქმებთან წყაროს 
საზოგადოებრივ კუთვნილებაზე, მეორეს მხრივ, კი იქმნება ახალი გარემოება, 
ისტორიული მეცნიერების გავნითარებასთან ერთად უარყოფით მნიშვნელობას იძენს 
მითითების გარეშე დამოწმება. 

აღწერის ტრადიციასა და კვლევის მეთოდებთან ერთად, განსხვავებული იყო 
მეცხრამეტე საუკუნის მკვლევართა მეცნიერული ეთიკაც. აღნიშნული პერიოდი თამამად 
შეიძლება დავასახელოთ ბევრი მიმართულებით კრიტიკის საწყის პერიოდად, თუმცა 
კრიტიკა ცდებოდა კიდეც მეცნიერულ ეთიკას.

ხშირად ვხვდებით, როდესაც ავტორები ერთი და იმავე სტატიას ან წერილს 
რამდენჯერმე ბეჭდავენ, შეიძლება მცირე ცვლილებებით ან ცვლილებების გარეშე, 
შრომების ბოლო ყდაზე ვხვდებით სხვა გამოქვეყნებული ნაშრომების ნუსხას, რაც 
დაინტერესების შემთხვევაში ხელმისაწვდომია მკითხველისთვის.

მეცხრამეტე საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსები არ იყვნენ ვიწრო პროფილით მომუშავე 
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ისტორიკოსები და ეს ძალიან ბუნებრივია. არ არსებობდა ერთიანი შეჯერებული 
ისტორია, რომელიც ამომწურავად გასცემდა პასუხს საკვანძო საკითხებს, არ არსებობდა 
კვლევის მეთოდები და გამოცდილება, რომელსაც ისინი გაიზიარებდნენ. ამის 
მიუხედავად მოსე ჯანაშვილი და დიმიტრი ბაქრაძე ძალას არ იშურებდნენ მოეძიათ 
ახალი წყაროები, შეევსოთ წყაროთა ბაზა, შეედარებინათ და გამოეკვლიათ 
საქართველოსი ისტორია, გასცნობოდნენ დასავლურ კვლევებს და დაენერგათ კვლევის 
მეთოდები ქართულ სამეცნიერო სივრცეში. საინტერესო ფაქტია, რომ მოსე ჯანაშვილი და 
დიმიტრი ბაქრაძე (ისე, როგორც ამ პერიოდის მოღვაწე ისტორიკოსები) მართალია 
ინტერესდებიან ცალკეული ხალხის და ქვეყნის ისტორიით, იკვლევენ უცხოურ წყაროებს, 
მაგრამ ისინი წერეს საქართველოს ისტორიას, მათი მთავარი და ძირითადი მიზანი იყო 
საქართველოს ისტორიის აღწერა. ეს არ იყო მხოლოდ ისტორიკოსთა პროფესიული 
მოთხოვნილება, საზოგადოებას ესაჭიროებოდა ერთიანი, გაბმული, ნამდვილი 
საქართველოს ისტორია, თავისი დაცემით და აღზევებით, დამარცხებებით და 
გამარჯვებებით, მოწამეებით და გმირებით. მეცხრამეტე საუკუნის ისტორიკოსებით 
მოღვაწეობით იწყება თანამედროვე ისტორიული მეცნიერების ისტორია. ამის შედეგია, 
რომ არაერთმა წყარომ იხილა დღის შუქი, გამოიკვეთა საკვანძო საკითხები, რომლის 
გადაჭრა აუცილებელი იყო. ამგვარ პირობებში, წარმოუდგენელი იქნებოდა კონკრეტული 
მიმართულებების და ორიენტირების გამოკვეთა. მეცხრამეტე საუკუნის ისტორიკოსებს 
მიზნის გარდა მისიაც გააჩნდათ, მათ საქართველოს ისტორიაზე ინფორმაცია უნდა 
მიეწვდინათ საზოგადების ფართო წრისათვის, მაქსიმალურად მოეხდინათ წყაროების 
პუბლიკაცია, რათა ადვილად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო და დააინტერესებინათ 
ახალგაზრდები ისტორიული მეცნიერებით.

გიორგი ჭეიშვილი _ ქვეთემა: ისტორიულ–გეოგრაფიული აზრის  განვითარე-
ბა ქართულ ისტორიოგრაფიაში.

საანგარიშო პერიოდში დარედაქტირდა და დასაბეჭდად მომზადდა ხუთწლიანი 
ნაშრომის ის მონაკვეთი, რომელიც ეხება ქართული ისტორიულ-გეოგრაფიული აზრის 
განვითრებას ძველი და ახალი ქართლის ცხოვრების თხზულებების, ასევე ვახუშტი 
ბაგრატიონის „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ და „ატლასის“ მიხედვით. თამარის 
ისტორიკოსთა, ლაშა-გიორგის დროინდელი მემატიანსა და ჟამთაღმწერლის ნარატივზე 
მუშაობისას ყურადღება გამახვილდა სახელმწიფოს განფენილობის აღმნიშვნელ 
ტერმინებზე, „საქართველოს“ ევოლუციაზე, მისი, როგორც კავკასიის საქრისტიანოს 
მომცველი ცნების განვითარებაზე, პოლიტიკური გეოგრაფიისა და პოლიტიკური 
თეოლოგიის ურთიერთმიმართებაზე. „ქართლის ცხოვრების“ გაგრძელებები 
მნიშვნელოვანი წყაროა პოლიტიკურად დაშლილი საქართველოსა თუ მისი ცალკეული 
კუთხეების აღქმის გააზრებისათვის. საყურადღებოა „საქართველოს“ „საქართველოებით“ 
ჩანაცვლება, რაც ეთნო-კულტურული სივრცის დანაწევრებაზეც და ერთიანობაზეც 
მიანიშნებს. ქართლის ცხოვრების გამგრძელებლებმა შემოგვინახეს ქართულ სამეფო-
სამთავროთა პოლიტიკური საზღვრების დეტალური აღწერაც. საინტერესოა, რომ 
არსებული რეალობა და კონცეფცია ისტორიული საზღვრების შესახებ ზოგჯერ 
ურთიერთგადახლართულია, რაც XVIII საუკუნის პოლიტიკური აზრის ერთ საინტერესო 
გამოვლენას წარმოადგენს. ცხადია, ეს არ ყოფილა მემატიანეთა შეგნებული ტყუილის 
შედეგი, მათ მიერ ფქტების ფალსიფიკაციის მცდელობა. როდესაც ამათუიმ ტერიტორიას 
განსაზღვრავდნენ როგორც ქართულს, მეისტორიენი მხედველობაში რამდენიმე ფაქტორს 
იღებდნენ: ისტორიულ კუთვნილებას, მეფის ქვეშევრდომთა განსახლებას ამათუიმ 
ტერიტორიაზე, იყო ტერიტორია ოხერ თუ თავისუფალ, ე.წ. არავის კუთვნილებას (ნო 
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მან’ს ლანდ) წარმოადგენდა. ჩვენს შორეულ წინაპრებს, როგორც სჩანს, კარგად ჰქონდათ 
გააზრებული დე ჯურე და დე ფაცტო საზღვრები და, მიუხედავად დამპყრობთა 
მცდელობისა, ჩამოეცილებინათ ესათუის მხარე, ქვეყნი მესვეურები არ ურიგდებოდნენ 
დანაკარგს და ცდილობდნენ წართმეული ტერიტორიების შემოერთებას. ვახუშტი 
ბაგრატიონის „აღწერა“ და „ატლასი“ ქართული ისტორიული და გეოგრაფიული 
აზროვნების უნიკალური ნიმუშია. პოლიტიკური ერთეულებისა და ისტორიული 
პროვინციების საზღვრების დეტალური აღწერა, მათი აგრო-ბოტანიკური დახასიათება, 
პოლიტიკურად დაქუცმაცებული საქართველოს ერთიანობის კულტურული და 
ფსიქოლოგიური საფუძვლების ჩვენება – ყოველივე ამის გამო ვახუშტის შრომები მეტად 
ფასეულია. საინტერესოა „საქართველოს“ კონცეფციის შედარება „აღწერასა“ და 
„ატლასში“. „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ „საქართველოდ“ მოიაზრებს იმ 
ტერიტორიას, რომელიც იქმნა „შემდგომად განყოფისა სამეფოსა სამ სამეფოდ და ხუთ 
სამთავროდ“, ხოლო „ატლასის“ მიხედვით, საქართველო ის ქვეყანაა, რომელიც 
თარგამოსიანთა სახლებს აერთიანებს; ეს „ძმობა“ ამ უფლების ლეგიტიმურობის 
საფუძველია.

მარინე ქადაგიძე  _ ქვეთემა: საზოგადოებაში  ქალის  როლის   აღქმა  და 
 გენდერული დისკურსი ქართულ ისტორიოგრაფიაში. 

ჩვენი მიზანია ქართული ისტორიული აზროვნების ისტორიის შესწავლა გარკვეულ 
ქრონოლოგიურ მონაკვეთში. საკითხის კვლევის აქტუალობას განაპირობებს როგორც 
ობიექტური, ისე სუბიექტური ფაქტორები. წინასწარი ძიებების შედეგად ჩვენთვის ცხადი 
გახდა რამდენიმე გარემოება: ერთი ისაა, რომ ეს გამოკვლევები ხარისხობრივად 
სხვადასხვა დონისაა. წყაროების და ჰაგიოგრაფიული მასალის შესწავლის შედეგად, 
გამოიკვეთა, თუ როგორ აღიქვამდა ქართული საზოგადოება ისტორიის  სხვადასხვა 
პერიოდში ქალის ადგილსა და როლს საზოგადოებაში.

ქალის გააქტიურება განსაკუთრებით შეინიშნება მეცხრამეტე საუკუნიდან, მაშინ 
როდესაც მსოფლიოშიც ხდება ქალთა ორგანიზაციების შექმნა, ქალები იღებენ უფლებას  
არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა და ა.შ.

ამრიგად, მე-19 ს-ის და მე-20 საუკუნის I მეოთხედის ჩვენ მიერ განხილულ 
ისტორიკოსთა ნაშრომებში მწირი, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა იმის დამადასტურებელი 
მასალა, რომ ხდებოდა არსებული წყაროებზე დაკვირვება და ანალიზი, რომ 
განესაზღვრათ  ქალის როლი, ადგილი და ფუნქცია საზოგადოებაში, რაც  ამ პერიოდის 
საერთო მოთხოვნებით იყო განპირობებული.

მედეა გოგოლაძე _ ქვეთემა: დათარიღების  წესები  მედიევალურ  ქართულ  
 საისტორიო  მწერლობაში.

შუა საუკუნეების ქართულ საისტორიო მწერლობაში წლების აღსარიცხავად 
გამოყენებული იყო დათარიღების სხვადასხვა სისტემა: ბიბლიური თუ ისტორიული 
ეპოქალური გმირების, ირანის შაჰების, ბიზანტიის იმპერატორების, საქართველოს 
მეფეების, ერისმთავრების, მთავრების, კათალიკოსების და სხვათა ზეობა-წლები. 
არსებობდა სამყაროს შექმნის (დასაბამიდან), ქრისტეს დაბადების, ქრისტეს ჯვარცმა-
აღდგომის და ქორონიკული დათარიღების წესები. მემატიანეები ათარიღებენ, როგორც 
რიცხვებით, ისე ქართული ასო-ნიშნებით. იყენებენ თვეების ქართულ თუ რომაულ 
ტერმინებს. მოვლენების აღნიშვნისას იცავენ წლების თანმიმდევრობას. მიუხედავად 
თარიღების სიმწირისა, ქართულ საისტორიო მწერლობაში ქრონოლოგიის 
მრავალფეროვნებაა. ძირითადად, შედარებითი (სინქრონული) დათარიღების თარგზეა 
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აგებული ისტორიული მატიანეები, ანუ, სადაც წლებს არ იყენებენ, მნიშვნელოვან 
ისტორიულ ფაქტთან მიმართებაში მოყავთ, საკუთარ ქვეყანაში, თუ რეგიონში მომხდარი 
მოვლენა. 

გვიან შუა საუკუნეებში დროის განცდა უფრო კონკრეტულია, ამიტომ, განსაკუთრებით 
მე-18 საუკუნის ქართულ საისტორიო მწერლობაში („ქართლის ცხოვრების“ 
გაგრძელებები, ვახუშტი ბატონიშვილი) ხშირია ქორონიკონი, როგორც წესი რიცხვებით 
განმარტებული. 

წელს ასევე, მოხდა პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული წლიური სამუშაოების 
შეჯერება, რედაქტირება, კორექტირება და  კოლექტიური მონოგრაფიის გამოსაცემად 
მომზადება.

პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ სამუშაოთა საბოლოო შედეგები:

პირველი წელი - გაანალიზებული იქნა საკითხის კვლევის ისტორია. მიღებული იქნა 
უმთავრესი ზოგადი დასკვნები: ა) ქართულ სინამდვილეში მეცხრამეტე საუკუნიდან (ანუ 
ისტორიის პროფესიონალიზაციის ეპოქიდან) მოყოლებული დღემდე ისტორიული აზრის 
ისტორიის, დარგის კონცეპტუალიზაციისადმი მიძღვნილი გამოკვლევების წილი 
საგრძნობლად მცირეა საკუთრივ ისტორიული რეპრეზენტაციის მიზნის  ან, თუნდაც, 
წყაროთმცოდნეობითი პროფილის მქონე გამოკვლევებთან შედარებით; ბ) ქართული 
ისტორიული აზრის კვლევის ისტორია მნიშვნელოვან სხვაობას აჩვენებს დარგში 
არსებულ დასავლურ გამოცდილებასთან შედარებით: ქართული ისტორიოგრაფიული 
ნარატივი უფრო მწირია ფაქტებით და საკვლევად იდენტიფიცირებულ საკითხთა 
სპექტრიც, შედარებით, ვიწროა. ეს დასკვნები ილუსტრირებულია უხვი მაგალითებით. 
ძეგლები სპეციალისტების მიერ ყურადღება განიხილებოდა უმეტესწილად როგორც 
წყაროები ისტორიული რეალობის საკვლევად და არა ისტორიული აზრის განვითარების 
რეპრეზენტაციისათვის. 

მეორე წელი - გარკვეული ინდიკატორების მიხედვით, შესწავლილი იქნა IV-XI  
საუკუნეებისათვის დამახასიათებელ ქართული ისტორიული აზრის განვითარების 
საერთო სურათი. ეს ინდიკატორები კი იყო შემდეგი: გეოგრაფიული საზღვრების 
პერცეფცია; ეთნიკურობის პერცეფცია; ისტორიის საზრისის პერცეფცია; წყაროების 
დამოწმების წესი; საავტორო უფლება და ავტორისეული საწყისის წარმოჩენა; 
ისტორიული ფაქტის რაობის გააზრება; გენდერი და ისტორიული რეპრეზენტაცია; 
რეპრეზენტაციის სტილი; ნარატივის თემის საკითხი; დათარიღება და ვერიფიცირების 
მეთოდი; დროის გააზრება სივრცის გააზრება კოლექტიური მახსოვრობითი ხატების 
იდენტიფიკაცია; ომების რეპრეზენტაცია; პორტრეტების წერის სტილი ჟანრების საკითხი.

მესამე წელი - კვლევა გაგრძელდა ადრევე გამოკვეთილი ინდიკატორების მიხედვით. 
ამჯერად, შესწავლილი იქნა XII-XVIII საუკუნეების ძეგლები. 

მეორე და მესამე  წლის განმავლობაში შესწავლილი იქნა  წინა მოდერნის ეპოქის 
არაერთი ქართული ისტორიოგრაფიული ძეგლი: „მოქცევაი ქართლისაი“, უძველესი 
ქართული ჰაგიოგრაფიული თხზულებები, დავითის ისტორიკოსის თხზულება, თამარის 
ორივე ისტორიკოსის თხზულება, ლაშა გიორგის დროინდელი მემატიანეს თხზულება, 
ჟამთააღმწერლის თხზულება ფარსადან გორგიჯანიძის თხზულება, პაპუნა ორბელიანის 
თხზულება, სეხნია ჩხეიძის თხზულება, ომან ხერხეულიძის თხზულება, ვახუშტი 
ბაგრატიონის თხზულება და „სწავლულ კაცთა“ მიერ შედგენილი ტექტები; აგრეთვე, 
ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა მეთვრამეტე 
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საუკუნის ძეგლების ცალკე განხილვის აუცილებლობა. ეს საუკუნე აშკარად 
წყალგამყოფია წინა მოდერნის ეპოქის ქართულ ისტორიულ აზროვნებასა და ახალი 
დროის ქართულ ისტორიოგრაფიას შორის ყველა ზემოთ დასახელებული ინდიკატორის 
მიხედვით. ამ ფაქტს, ცხადია, თავისი ახსნა აქვს. ისტორიოგრაფია, როგორც კოლექტიური 
მეხსიერების ფორმა, მეთვრამეტე საუკუნეში ქართული ერთობის განვითარების და შიდა 
ჯგუფური ბმების ახლა ეტაპის შესატყვისია და, შესაბამისად, შეცვლილიც. საბოლოო 
ჯამში აღდგა საკმაოდ საინტერესო სურათი, როგორც რთული ისტორიული ფენომენების 
რეპრეზენტირების, ისტორიის კატეგორიების გააზრების, ისე კონკრეტული ისტორიულ-
წყაროთმცოდნეობითი ძიებების კუთხით. 

მეოთხე წელი - შესწავლილი იქნა ქართული ისტორიული აზრის განვითარება XIX 
საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში, ანუ ისტორიის პროფესიონალიზაციიის ეპოქაში. 
ზოგი მონაწილე შესაბამისი ეპოქის  ქართულ ისტორიოგრაფიას განიხილავდა დასავლურ 
ისტორიოგრაფიასთან მიმართებით, რადგან აუცილებელი იყო შედარებანი. 

შესწავლილი მასალა იმ მოცულობისაა, რომ დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა 
უკვე შეიძლება. მოპოვებული მონაცემები შეიძლება ინტერპრეტირებული იქნას 
სხვადასხვაგვარად, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ შესაბამის ეპოქაში  ქართულმა 
ისტორიოგრაფიამ საკმაო წარმატებას მიაღწია. იმ ვითარებაში, რომელშიც იყო 
საქართველო, მეტის მიღწევა შეუძლებელიც გახლდათ. თუმცა, ისტორიოგრაფია არ არის 
ამ ეპოქის ქართული ინტელექტუალიზმის ყველაზე წარმატებული სფერო. ამ პერიოდის 
ქართული მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშები მეტად პასუხობენ მსოფლიო 
სტანდარტებს, ვიდრე ისტორიოგრაფიული. ზემოთ ამის მიზეზად  ძნელი სოციალურ–
პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება დასახელდა. მაშინ ისმის ლეგიტიმური კითხვა,  
იგივე ვითარებამ რატომ არ დააზარალა ლიტერატურაც?! საქმე ისაა, რომ ეს იყო 
ეროვნული კონსოლიდაციის  ეპოქა, ამ პროცესის ინტენსივობა მოითხოვდა კოლექტიური 
მეხსიერების ხატების შექმნას. ამის შედეგად, ისტორიოგრაფია უფრო „ემსახურებოდა“ 
კოლექტიურ მეხსიერებას, ვიდრე საკუთრივ ისტორიული მეცნიერების საჭიროებებს. 
თუმცა, ამგვარი ტვიფარი, ანუ კოლექტიური მეხხიერების საჭიროებთა დომინანტურობა,  
ამ ეპოქაში სხვა ხალხების ისტორიოგრაფიასაც ამჩნევია, მაგალითად, გერმანულ 
ისტორიოგრაფიას, რომლის პროფესიონალიზაციას და ინსტიტუციონალიზაციას სწორედ 
ნაცია–სახელმწიფოს მშენებლობის პერიოდში ჰქონდა ადგილი.

მხუთე წელი - დაეთმო მოგროვებული მასალის საბოლოო მოწესრიგებას, 
შედეგების სისტემატიზებას და გამოსაცემად  გამიზნული კვლევების  შერჩევას.  კვლევის 
შედეგები საკმაოდ მოცულობითია და ამიტომ, გადაწყდა მხოლოდ განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი ნაწილების გამოქვეყნება კოლექტიური მონოგრაფიის სახით. ის 
გამოიცემა 2020 წლის განმავლობაში. მისი სათაური იქნება „ქართული ისტორიული 
აზრის ისტორია: ადამიანები, ტექსტები, იდეები (გვიანი ანტიკურობა – მეოცე საუკუნის 
პირველი მეოთხედი“. მონოგრაფია  შედგება  რედაქტორის  ვრცელი წინასიტყვისაგან, 
რომელშიც საუბარია საკითხის დასმაზე, მის აქტუალურობაზე, შესწავლის 
მდგომარეობაზე, კვლევის მეთოდებზე, ჩატარებული კვლევის ძირითად ეტაპებზე და 
შედეგებზე, აქვე ერთიან კონტექსტში განხილულია წარმოდგენილი თავები. ეს 
მკითხველს საშუალებას აძლევს მრავალფეროვნებაში დაინახოს გამაერთიანებელი 
ტენდენციები. წინასიტყვაობას  მოსდევს თავები, რომელთა ავტორები არიან პროექტის 
მონაწილენი. თავები ასახავს  ქართული ისტორიული აზრის განვითარების სხვადასხვა 
ასპექტებს. მათი ქრონოლოგიური ჩარჩო ფართოა და შეესატყვისება პროექტის 
ქრონოლოგიურ ჩარჩოს.  
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4

სამეგრელოს სოფელი 
ძველად და ახლა

ჰუმანიტარული და 
სოციალური მეცნიერებები, 
ისტორია და ეთნოლოგია, 
საქართველოს ისტორია და 
ეთნოლოგია

FR 17_144

2017-2020 ძირითადი პერსონალი:
დავით ჭითანავა 
(ხელმძღვანელი)
ბეჟან ხორავა 
(კოორდინატორი)
ქეთევან ციმინტია  
(ახალგაზრდა მეცნიერი)
იოსებ შენგელია  
(ახალგაზრდა მეცნიერი)

დამხმარე პერსონალი:
შორენა ლალიაშვილი 
(ოპერატორი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მიმდინარე წლის პირველი ექვსთვიანი მონაკვეთი: ჩვენ მიზანს წარმოადგენდა 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის თემისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 
ჭოღის თემის ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა.

ჭოღისა და ჯგალის თემების ისტორია ჩვენ მიერ შესწავლილია შემდეგი გეგმით: ჭოღისა 
და ჯგალის თემების ისტორიული წარსულიდან; ჭოღისა და ჯგალის თემები 1921-1990 
წლებში; ჭოღისა და ჯგალის თემი 1991 წლიდან დღემდე და ადგილზე მოპოვებული 
საველე-ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით.

ამ საკითხების შესწავლის მიზნით, შედგა ბიბლიოგრაფია. ჭოღისა და ჯგალის თემების 
შესახებ საგანგებო მონოგრაფიული გამოკვლევა არ არსებობს. დამუშავდა ამ სოფლის 
თემების შესახებ არსებული ყველა ისტორიული წყარო და საკმაოდ ვრცელ მასალას 
მოეყარა ტავი.   ჩვენი ინტერესის სფეროს ასევე შეადგენდა XIX ს. მეორე ნახევრისა და XX 
ს. დასაწყისის, საბჭოთა პერიოდისა და პოსტსაბჭოთა პერიოდის პერიოდული პრესის 
მასალების შესწავლა, გაბნეული ცნობების თავმოყრა და ანალიზი; დამუშავდა ასევე 
სათანადო საისტორიო წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა.

ჭოღისა და ჯგალის თემზე და განსაკუთრებით ამ უკანასკნელზე, XVI საუკუნიდან 
მოყოლებული საკმაოდ ბევრი მასალა არსებობს წერილობით წყაროებში, რამაც 
საშუალება მოგვცა მონოგრაფიულად შეგვესწავლა ისინი. მნიშვნელოვანი მასალებია 
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თავმოყრილი ჩვენს მიერ დამუშავებულ საარქივო მასალებში-კერძოდ საეკლესიო 
მეტრიკულ წიგნებში, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას XIX საუკუნეში ამ სოფლებში 
მცხოვრები გვარების სოციალური სურათის, სქესობრივ-ასაკობრივი მდგომარეობის, 
ქორწინებათა უპირატესობის და სხვათა შესახებ.

კვლევის შედეგად გამოვლინდა მასალა ჭოღისა და ჯგალის თემების სოციალურ-
ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ. მნიშვნელოვანი მასალა 
გამოვლინდა 1905-1907 წლების, 1917-1918 წლების, 1921-1924 წლების მოვლენების 
(საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება, ახალი რეჟიმის დამკვიდრება, 1924 წლის აჯანყება), 
საკოლმეურნეო მშენებლობის, 1941-1945 წლების სსრ კავშირ-გერმანიის ომში ამ თემების 
მოსახლეობის მონაწილეობის, სოფლის მეურნეობის დარგების: მეჩაიეობის, 
მესიმინდეობის, მეაბრეშუმეობის განვითარების გასაშუქებლად და სხვა. 

დამუშავდა რუსეთის იმპერიის მოსახლეობის 1886 წლის აღწერის, საქართველოს სსრ 
1923 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის, 1930, 1961, 1966, 1977, 1987 წლების 
საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის მასალები; საქართველოს 
მოსახლეობის 2002 და 2014 წლების აღწერის მასალები. გაირკვა, შესაბამის პერიოდში 
ჭოღისა და ჯგალის თემების მოსახლეობის რაოდენობის, ეთნიკური და სოციალური 
შემადგენლობის, ქონებრივი მდგომარეობის, მეურნეობის, თემების ადმინისტრაციული 
შემადგენლობისა და ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულისადმი კუთვნილების 
შესახებ.

კვლევის შედეგად დადგინდა ჩვენთვის საინტერესო თემების მკვიდრი ცნობილი 
პიროვნებების შესახებ ცნობები, მოხერხდა თემში ნაეკლესიარებისა და ისტორიული 
გზების ლოკალიზაცია, ადრე მოსახლე გვარების შესახებ მეტად მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის მოძიება.

გაწეული კვლევა-ძიების შედეგად პირველად მონოგრაფიულად იქნა შესწავლილი 
ჭოღისა და ჯგალის თემების ისტორია, რასაც არა მხოლოდ მეცნიერული, არამედ 
პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოგვაქვს მნიშვნელოვანი 
მასალა, რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა თანამედროვე ქართული 
სოფლის კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გაშუქებას. ამასთან 
ერთად, შევეცადეთ თავიდან აგვეცილებინა ლოკალურობა, თემების ისტორია მჭიდროდ 
არის დაკავშირებული მთელი საქართველოს ისტორიული განვითარების პროცესთან, 
თითოეული თემი წარმოდგა არა განკერძოებით, არამედ როგორც ქვეყნის განუყოფელი 
ნაწილი.

რაც შეეხება ნაშრომების პრაქტიკულ მნიშვნელობას, ჩვენს მიერ შესწავლილ თემებში 
დადგინდა სოფლის მეურნეობის დარგების-მეჩაიეობის, მესიმინდეობის, 
მეაბრეშუმეობის, მეხილეობის, მევენახეობის, მებოსტნეობის განვითარება, ტრადიციული 
კულტურების: ღომის, ფეტვის, ჭვავის, ბარდისა და ცერცვის, ვაზის მთელი რიგი 
ტრადიციული ჯიშების, ხილის ტრადიციული ჯიშების მოყვანა სულ ახლო წარსულში. 
სათანადო ხელშეწყობის პირობებში შესაძლებელია მთელი რიგი მივიწყებული 
კულტურების მოყვანა, რაც დიდად წაადგებოდა მოსახლეობასაც და ქვეყანასაც. გარდა 
ტრადიციული კულტურებისა საინტერესოა ტუნგის კულტურა, რომლის სამრეწველო 
გამოყენება შეიძლება აღდგეს.

ასევე მნიშვნელოვანია ამ თემების ტურისტული და რეკრეაციული პოტენციალის 
სათანადოდ გამოყენება. ჯგალის შემადგენელი ნაწილია კურორტი სკური. 80-იანი 
წლების ჩათვლით მიმდინარეობდა სამკურნალო წყლის ჩამოსხმა, თვითონ კურორტი 
ჯანდაცვის მნიშვნელოვანი კერა იყო, რომლის აღორძინება დიდ ეკონომიკურ ეფექტს 
მოიტანდა. ჭოღის თემში ძალიან საინტერესოა გვინბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ქურა-
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სახელოსნოები, რომლებიც მდ. ოჩხომურის გაყოლებაზე მდებარეობს, აგრეთვე ქვის ხანის 
ძეგლებია მიკვლეული ყალიჩონას მღვიმეში, რომელიც, როგორც ბუნებისა და 
ისტორიული ძეგლი შეიძლება საინტერესო ტურისტულ ობიექტად იქცეს.

90-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოში შექმნილი რთული ვითარება ჭოღისა და 
ჯგალის თემებზეც სავალალოდ აისახა. საქართველოს მოსახლეობის 2002 და 2014 წლების 
აღწერის მასალების ანალიზის შედეგად დადასტურდა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი 
კლება, რაც რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარებითაა გამოწვეული. ჭოღისა და 
ჯგალის თემების კოლმეურნეობები და ტუნგის საბჭოთა მეურნეობა დაიშალა. 
კოლმეურნეობებისა და მეურნეობის კუთვნილი მიწები კერძო პირებმა გაიპიროვნეს. 
რადგან ქვეყანაში ჩაის გადამამუშავებელი ფაბრიკები არ მუშაობდა, მოსახლეობამ ჩაის 
პლანტაციები თანდათან გაჩეხა და ამ ფართობებზე სიმინდის თესვას ან თხილის 
გაშენებას მიჰყო ხელი. გაიზარდა მიგრაცია მეზობელ ქვეყნებში.

ექსპედიციის წევრების მიერ ზემოთ დასახელებულ სოფლის თემებში ჩატარდა ვრცელი 
სამუშაოები ადგილზე უშუალოდ მთხრობლებისაგან ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მასალების ჩაწერის კუთხით, რაც მოიცავს პროექტით გათვალისწინებულ საკვლევ 
საკითხთა ფართო წრეს: სოფლის დასახლების ფორმა, საცხოვრებელი და სამეურნეო 
ნაგებობები, თავდაცვითი ნაგებობები, გვარები და გვართა დასახლებების სტრუქტურა, 
საოჯახო და სამეურნეო ყოფა, ჩვეულებითი სამართალი, ტრადიციული ხალხური 
მედიცინა, ნათესაობის სისტემა, მიცვალებულის დაკრძალვის წესები, სატრანსპორტო და 
წარმოების საშუალებები, ქორწინების წესები, კვების კულტურა, საკულტო ნაგებობები, 
ბავშვის აღზრდის ტრადიციული და თანამედროვე ნორმები, მიგრაციული პროცესები, 
დემოგრაფიული მდგომარეობა, ახალი ტექნოლოგიოების და სხვა თანამედროვე 
ცხოვრების წესისათვის დამახასიათებელი მიღწევების დანერგვის მდგომარეობა. 
განვითარებისათვის დადებითი და ხელისშემშლელი ფაქტორების გარკვევა. სათანადო 
ყურადღება დაეთმო ძველი და ახალი ყოფის შედარებით ანალიზს, რაც ჩვენი კვლევის 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს.   

მიმდინარე წლის მეორე ექვსთვიანი მონაკვეთი: კოკისა და თორსა-დღვაბას თემების 
ისტორია ჩვენს მიერ შესწავლილია შემდეგი გეგმით: კოკისა და თორსა-დღვაბას თემების 
ისტორიული წარსულიდან; კოკისა და თორსა-დღვაბას თემები 1921-1990 წლებში; კოკისა 
და თორსა-დღვაბას თემები 1991 წლიდან დღემდე.

ამ საკითხების შესწავლის მიზნით შედგა ბიბლიოგრაფია. კოკისა და თორსა-დღვაბას 
თემების შესახებ საგანგებო მონოგრაფიული გამოკვლევა არ არსებობს, ამიტომ ჩვენი 
ინტერესის სფეროს შეადგენდა XIX ს. მეორე ნახევრისა და XX ს. დასაწყისის, საბჭოთა 
პერიოდისა და პოსტსაბჭოთა პერიოდის პერიოდული პრესის მასალების შესწავლა, 
გაბნეული ცნობების თავმოყრა და ანალიზი; დამუშავდა ასევე სათანადო საისტორიო 
წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა. სამწუხაროდ, ამ თემების შესახებ პერიოდულ 
პრესაში მასალა მეტად მწირი აღმოჩნდა.

კვლევის შედეგად გამოვლინდა მასალა კოკისა და თორსა-დღვაბას თემების სოციალურ-
ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ: 1905-1907 წლების, 1917-1918 
წლების, 1921-1924 წლების მოვლენების (საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება, ახალი 
რეჟიმის დამკვიდრება, 1924 წლის აჯანყება), საკოლმეურნეო მშენებლობის, 1941-1945 
წლების სსრ კავშირ-გერმანიის ომში ამ თემების მოსახლეობის მონაწილეობის, სოფლის 
მეურნეობის დარგების: მეჩაიეობის, მესიმინდეობის, მეაბრეშუმეობის განვითარების 
გასაშუქებლად და სხვა.

დამუშავდა რუსეთის იმპერიის მოსახლეობის 1886 წლის აღწერის მასალები, 
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საქართველოს სსრ 1923 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მასალები, 1930, 1961, 1966, 
1977, 1987 წლების საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის 
ცნობარები; საქართველოს მოსახლეობის 2002 და 2014 წლების აღწერის მასალები. გაირკვა 
მთელი რიგი საკითხები შესაბამის პერიოდში კოკისა და თორსა-დღვაბას თემების 
მოსახლეობის რაოდენობის, ეთნიკური და სოციალური შემადგენლობის, ქონებრივი 
მდგომარეობის, მეურნეობის, თემების ადმინისტრაციული შემადგენლობისა და 
ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულისადმი კუთვნილების შესახებ.

კვლევის შედეგად დადგინდა ჩვენთვის საინტერესო თემების მკვიდრი ცნობილი 
პიროვნებების შესახებ ცნობები, მოხერხდა თემში ნაეკლესიარებისა და ისტორიული 
გზების ლოკალიზაცია, ადრე მოსახლე გვარების შესახებ მეტად მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის მოძიება.

გაწეული კვლევა-ძიების შედეგად პირველად მონოგრაფიულად იქნა შესწავლილი 
კოკისა და თორსა-დღვაბას თემების ისტორია, რასაც არა მხოლოდ მეცნიერული, არამედ 
პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოგვაქვს მნიშვნელოვანი 
მასალა, რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა თანამედროვე ქართული 
სოფლის კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გაშუქებას. ამასთან 
ერთად, შევეცადეთ თავიდან აგვეცილებინა ლოკალურობა, თემების ისტორია მჭიდროდ 
არის დაკავშირებული მთელი საქართველოს ისტორიული განვითარების პროცესთან, 
თითოეული თემი წარმოდგა არა განკერძოებით, არამედ როგორც ქვეყნის განუყოფელი 
ნაწილი.

რაც შეეხება ნაშრომების პრაქტიკულ მნიშვნელობას, ჩვენს მიერ შესწავლილ თემებში 
დადგინდა სოფლის მეურნეობის დარგების: მეჩაიეობის, მესიმინდეობის, 
მეაბრეშუმეობის, მეხილეობის, მევენახეობის, მებოსტნეობის განვითარება, ტრადიციული 
კულტურების: ღომის, ფეტვის, ჭვავის, ბარდისა და ცერცვის, ვაზის მთელი რიგი 
ტრადიციული ჯიშების, ხილის ტრადიციული ჯიშების მოყვანა სულ ახლო წარსულში. 
სათანადო ხელშეწყობის პირობებში შესაძლებელია მთელი რიგი მივიწყებული 
კულტურების მოყვანა, რაც დიდად წაადგებოდა მოსახლეობასაც და ქვეყანასაც. გარდა 
ტრადიციული კულტურებისა საინტერესოა დაფნის კულტურა, რომლის სამრეწველო 
გამოყენება შეიძლება გაფართოვდეს; თორსა-დღვაბას თემი საინტერესოა მეცხოველეობის 
განვითარების კუთხით, რადგან აქ შესაბამისი ტრადიცია არსებობს.

ასევე მნიშვნელოვანია ამ თემების ტურისტული და რეკრეაციული პოტენციალის 
სათანადოდ გამოყენება. თორსა-დღვაბას თემში ძალიან საინტერესოა მეორე 
ათასწლეულის კოლხური დიხაგუძუბები და სამაროვნები. ამ ძეგლებით დაინტერესება 
დიდია გერმანელი არქეოლოგების მხრიდან, რომლებიც ერთი სეზონის მანძილზე, 2011 
წელს, არქეოლოგიურ გათხრებს ეწეოდნენ. თემის ტერიტორიაზე იმდენი მნიშვნელოვანი 
არქეოლოგიური ძეგლია, რომ ეს ტერიტორია შეიძლება ნაკრძალად გამოცხადდეს და 
საინტერესო ტურისტულ ობიექტად იქცეს; ტურისტული თვალსაზრისით შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას კოკის თემის პოტენციალიც.

90-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოში შექმნილი რთული ვითარება კოკისა და 
თორსა-დღვაბას თემებზეც სავალალოდ აისახა. საქართველოს მოსახლეობის 2002 და 2014 
წლების აღწერის მასალების ანალიზის შედეგად დადასტურდა მოსახლეობის 
მნიშვნელოვანი კლება, რაც რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარებითაა 
გამოწვეული. კოკისა და თორსა-დღვაბას თემების კოლმეურნეობები დაიშალა. 
კოლმეურნეობების კუთვნილი მიწები კერძო პირებმა გაიპიროვნეს. რადგან ქვეყანაში 
ჩაის გადამამუშავებელი ფაბრიკები არ მუშაობდა, მოსახლეობამ ჩაის პლანტაციები 
თანდათან გაჩეხა და ამ ფართობებზე სიმინდის თესვას ან თხილის გაშენებას მიჰყო ხელი. 
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გაიზარდა მიგრაცია მეზობელ ქვეყნებში.
ექსპედიციის წევრების მიერ ზემოთ დასახელებულ სოფლის თემებში ჩატარდა ვრცელი 

სამუშაოები ადგილზე უშუალოდ მთხრობლებისაგან ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მასალების ჩაწერის კუთხით, რაც მოიცავს პროექტით გათვალისწინებულ საკვლევ 
საკითხთა ფართო წრეს: სოფლის დასახლების ფორმა, საცხოვრებელი და სამეურნეო 
ნაგებობები, თავდაცვითი ნაგებობები, გვარები და გვართა დასახლებების სტრუქტურა, 
საოჯახო და სამეურნეო ყოფა, ჩვეულებითი სამართალი, ტრადიციული ხალხური 
მედიცინა, ნათესაობის სისტემა, მიცვალებულის დაკრძალვის წესები, სატრანსპორტო და 
წარმოების საშუალებები, ქორწინების წესები, კვების კულტურა, საკულტო ნაგებობები, 
ბავშვის აღზრდის ტრადიციული და თანამედროვე ნორმები, მიგრაციული პროცესები, 
დემოგრაფიული მდგომარეობა, ახალი ტექნოლოგიოების და სხვა თანამედროვე 
ცხოვრების წესისათვის დამახასიათებელი მიღწევების დანერგვის მდგომარეობა. 
განვითარებისათვის დადებითი და ხელისშემშლელი ფაქტორების გარკვევა. სათანადო 
ყურადღება დაეთმო ძველი და ახალი ყოფის შედარებით ანალიზს, რაც ჩვენი კვლევის 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს. კოკისა და თორსა-დღვაბას 
თემების ისტორია ჩვენს მიერ შესწავლილია შემდეგი გეგმით: კოკისა და თორსა-დღვაბას 
თემების ისტორიული წარსულიდან; კოკისა და თორსა-დღვაბას თემები 1921-1990 
წლებში; კოკისა და თორსა-დღვაბას თემები 1991 წლიდან დღემდე.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4

წმ. გრიგოლ ფერაძის I 
საერთაშორისო 
კონფერენცია „საქართველო 
და ქრისტიანული 
ცივილიზაცია“

საკონფერენციო გრანტი

GEC-19-240

10. 06. 2019 – 31. 12. 2019 გიორგი ჭეიშვილი 
(ხელმძღვანელი)
ნატო სონღულაშვილი
(კოორდინატორი)

ძირითადი პერსონალი:
ვალერიან ვაშაკიძე
ვახტანგ ლიჩელი
დავით ხოშტარია
თამარ ჭუმბურიძე
სოფიო ქადაგიშვილი
ნოდარ შოშიაშვილი
შალვა გლოველი

დამხმარე პერსონალი:
ნიკოლოზ გურგენიძე 
(კორექტორი) 
მარიამ ბუტიკაშვილი 
(ოპერატორი)
მანუჩარ გუნცაძე 
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(ფოტოგრაფი)
მარინა თედორაძე 
(ფინანსური მენეჯერი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი ითვალისწინებდა საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზებას, 
რომელიც ჩატარდა მიმდინარე წლის 11-13 სექტემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თსუ-ში და დაიხურა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში, გრიგოლ 
ფერაძის სახლ-მუზეუმში. კონფერენცია გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის 
პატრონაჟით და მიეძღვნა წმ. გრიგოლ ფერაძის დაბადებიდან 120 წლისთავს. 

 პროექტის ორგანიზატორები იყვნენ: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქო, კორნელი კეკელიძის სახელობის 
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის 
ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი, 
ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპისმცოდნეობის ცენტრი, წმ. გრიგოლ 
ფერაძის კავშირი.

ფინანსური მხარდამჭერები: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი, პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში, პოლონური ინსტიტუტი 
თბილისში, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მკვლევრები (მათ შორის ქართველოლოგები) 
საქართველოდან, პოლონეთიდან, საფრანგეთიდან, რუსეთიდან, გერმანიიდან, 
ესპანეთიდან, იტალიიდან. პროექტში აქტიურად იყო ჩართული დიპლომატიური 
კორპუსი (პოლონეთის საელჩო საქართველოში).

დაიბეჭდა მოხსენებათა თეზისები, მოსაწვევები, პროგრამები, ბანერები.
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სხვა აქტივობები:

 კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა 
თსუ-ში გამართა გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო მასალები გრიგოლ 
ფერაძის არქივიდან.

 წმ. გრიგოლ ფერაძის კავშირმა თსუ-ში მოაწყო ფოტოგამოფენა.
 გაიმართა დაჯილდოება. საზღვარგარეთ დაცული ქართული კულტურული 

მემკვიდრეობის კვლევაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვარშავის 
უნივერსიტეტის წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის საერთაშორისო პრემიით 
დაჯილდოვდა მეცნიერი თამილა მგალობლიშვილი (1944-2018), გარდაცვალების 
შემდეგ.

 პარიზის ქართველ ემიგრანტთა ანსამბლის - „ქართული ჰარმონიის“ მიერ შესრულდა 
ქართული საგალობლები.

 ბაკურციხის წმ. გიორგის სახელობის ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის, მსოფლიო საპატრიარქოსა და პოლონეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის 
წარმომადგენლების მონაწილეობით გაიმართა ერთობლივი საზეიმო მსახურება.

 სოფელ ბაკურციხეში გრიგოლ ფერაძის სახლ-მუზეუმის დათვალიერება.
 ექსკურსია კახეთში.
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ავთანდილ 
სონღულაშვილი, ქ. 
ჯინჭარაძე

სასამართლო 
ხელისუფლება და 
სამართალდამცავი 

ორგანოები 
საქართველოს 

დემოკრატიულ 
რესპუბლიკაში 1918-
1921 წწ., 978-9941-25-

701-8

თბილისი, გამ. 
„მერიდიანი“

111
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2 ვაჟა კიკნაძე გიორგი ბრწყინვალე, 
978-9941-29-637-6 

თბილისი, გამ. 
„პალიტრა L“

199

3 ნიკოლოზ 
ჯავახიშვილი

Очерки истории 
грузино-балтийских 

взаимоотношений
(ქართულ-ბალტიური 

ურთიერთობის 
ისტორიის 

ნარკვევები), 978-9941-
26-532-7

თბილისი, გამ. 
„უნივერსალი“

640

4 როზეტა 
გუჯეჯიანი, 
გ. ირემაძე, 
მ ხოსიტაშვილი 

ჰაირი ჰაირიოღლუ 
(ვახტანგ მალაყმაძე), 

978-9941-9640-1-5

თბილისი, გამ. საქ. 
პარლ. ეროვნული 

ბიბლიოთეკა, 
სტამბოლის 
ქართული  

ხელოვნების 
სახლი

210

5 ნაზი აზიკური, 
გრ. დეისაძე, 
გ. ცოცანიძე, 
მ. ჯოხაძე, 
ა. გოგოტიძე, 
ა. შანშიაშვილი

100 ველური  მცენარე 
თუშეთიდან, 
ტრადიცია და 

გამოყენების წესები, 
978-9941-8-1763-2

თბილისი, გამ. 
„ქოლორი“

236

6 ნაზი აზიკური ზამთარი დიკლოში, 
978-994113-865-2

თბილისი, თსუ-ს 
გამომცემლობა

85

7 როლანდ 
თოფჩიშვილი

თრუსო -
საქართველოს 
ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული 
მხარე (თრუსოელები  
XVII საუკუნის შუა 

ხანებამდე და შემდეგ), 
978-9941-485-12-1

თბილისი, გამ. 
„მწიგნობარი“

68

8 როლანდ 
თოფჩიშვილი, 
ი. ღუტიძე

შავშეთისა და 
კლარჯეთის 

ტოპონიმები XIX 
საუკუნისა და XX 

საუკუნის დასაწყისის 
რუსულ 

დოკუმენტებში, 978-
9941-485-24-4

თბილისი, გამ. 
„მწიგნობარი“

162

9 როლანდ 
თოფჩიშვილი

კავკასიელთა 
თანამედროვე 

ეთნოცენტრისტული 
ისტორიოგრაფია და 

საქართველოს 

თბილისი, გამ. 
„მწიგნობარი“

216
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სახელმწიფოს 
უსაფრთხოების 

პრობლემები,
978-9941-485-28-2

ოსები ისტორიულ და 
თანამედროვე 

საქართველოში, 978-
9941-485-45-9; 

თბილისი, გამ. 
„მწიგნობარი“; 

10410 როლანდ 
თოფჩიშვილი

Осетины в исторической 
и современной Грузии, 

978-9941-8-1894-3

თბილისი, საქ. 
მეცნ. აკადემიის 

გამომც.
106

11 როლანდ 
თოფჩიშვილი

მამაკაცის 
საერთოკავკასიური 
სამოსის გენეზისის 
შესახებ (ქართული 

სამოსის ისტორიიდან: 
ჩოხა-ახალუხი), 978-

9941-485-63-3

თბილისი, გამ. 
„მწიგნობარი“

204

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 ნაშრომში დოკუმენტური წყაროებისა და მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურის 
ანალიზის საფუძველზე, შესწავლილია საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 
სამართალდამცავი ორგანოების ადგილი და როლი ქვეყნის აღმშენებლობაში. 
წარმოჩენილია სასამართლო ხელისუფლების სტრუქტურა და სამართლებრივი 
კულტურის ოდნე.

2 პოპულარული ფპრმით, მაგრამ ყველა წყაროს მითითებით, წიგნში 
წარმოდგენილია საქართველოს ისტორია XIV საუკუნის დასაწყისიდან - XIV ს-ის 
შუა წლებამდე. დადგენილია გიორგი V ბრწყინვალის გამეფების ვითარება და მისი 
ტახტზე ასვლის ზუსტი თარიღი (1318 წ.). ევროპული წყაროების მოშველიებით, 
ნაჩვენებია გიორგი V-ს ევროპასთან ურთიერთობის უცნობი დეტალები 
(მაგალითად, 1334 წ. გიორგი V-ს წერილი საფრანგეთის მეფესთან). დამატების 
სახით, წიგნს ერთვის მე-14 საუკუნის ქართული კულტურის ისტორიის ამსახველი 
თავი.

3 მონოგრაფია შედგება: წინასიტყვაობის (ავტორი - ლატვიის მეცნიერებათა 
აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი ოიარს სპარიტისი), შესავლის, ოთხი თავის  
(თვითოეული მათგანი შეიცავს ქვეთავებს), გამოყენებული წყაროებისა და 
ლიტერატურის სიის, დანართების და სახელთა საძიებლისაგან.  

გამოკვლევის ქრონოლოგიური ჩარჩო აღემატება თერთმეტსაუკუნოვან პერიოდს. 
ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით დალაგებულ თავებსა და ქვეთავებში შესწავ-
ლილია ბალტიის ქვეყნებთან საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური, სავაჭრო-
ეკონომიკური და სამეცნიერო-კულტურული ურთიერთობის ისტორია.

წიგნის შესავალში აღნიშნულია, რომ კავკასიის და მათ შორის საქართველოს 
ტერიტორიაზე სხვადასხვა დროს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების 
შედეგად აღმოჩენილია ქარვისაგან დამზადებული ნივთები. ქარვის 
უმნიშვნელოვანესი საბადოები მსოფლიოში კი მდებარეობს ბალტიისპირეთში. 
შესაძლებელია, რომ ეს კავშირი ბალტიისპირეთთან არ იყო პირდაპირი, მაგრამ უკვე 
IX-X საუკუნეებიდან ეს ვითარება იცვლება. კერძოდ, კერძოდ, ნაშრომის პირველი 
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თავის პირველ ქვეთავში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე იმ 
პერიოდში მოჭრილი ვერცხლის მონეტები - თბილური დრამები და იმიერტაოს 
მეფის დავით III კურაპალატის სახელით მოჭრილი უნიკალური დრამა (რომელიც 
ერთ-ერთია დღემდე შემორჩენილი ოთხი ეგზემპლარიდან) უკვე აღწევენ ბალტიის 
ზღვის ნაპირებამდე. ამას ადასტურებს მათი  აღმოჩენა დღევანდელი ესტონეთისა 
და ლატვიის რესპუბლიკების ტერიტორიაზე.

მომდევნო საუკუნეებში ქართულ-ბალტიური ურთიერთობა თანდათან უფრო 
ინტენსიურ ხასიათს იძენს. კერძოდ, ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში 
აღნიშნულია, რომ ქართლის მეფე კონსტანტინე II-მ 1494 წელს თავისი ელჩობა 
დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში სწორედ ლიტვის დიდი სამთავროსა და 
პოლონეთის გავლით გაგზავნა. ამის დოკუმენტურ დადასტურებას წარმოადგენს 
ქართველი მეფის მიერ ესპანეთის დედოფალ იზაბელა I-თან გაგზავნილი წერილის 
ტექსტის შეტანა „ლიტვის მეტრიკაში“. ამ წერილში ბაგრატოვანი ხელმწიფე 
დედოფალ იზაბელას სთავაზობდა შეექმნათ ანტიოსმალური კოალიცია. 

ლიტვა-პოლონეთში XVI-XVII საუკუნეებში მოჭრილი ვერცხლის მონეტების 
განძები მრავლად არის აღმოჩენილი საქართველოს ტერიტორიაზე. წიგნში 
აღრიცხულია თითოეული ასეთი აღმოჩენის ფაქტი.

XVIII-XIX საუკუნეებიდან ქართულ-ბალტიურმა ურთიერთობამ კიდევ უფრო 
ინტენსიური ხასიათი შეიძინა. ნაშრომში შესწავლილია, თუ როგორ აისახა 
ბალტიისპირეთი ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში, კერძოდ, ქართლის მეფე 
ვახტანგ VI-ის, სულხან-საბა ორბელიანის, ვახუშტი ბატონიშვილის, გაბრიელ 
გელოვანისა და სხვათა ნააზრევში. 

რუსეთის იმპერიის მიერ ბალტიისპირეთისა და კავკასიის რეგიონების დაპყრობის 
შემდეგ, ქართველი და ბალტიელი ხალხები ამ უზარმაზარი სახელმწიფოს 
შემადგენლობაში აღმოჩნდნენ. ამან ხელი შეუწყო მათ დაახლოებას. ლიტველი, 
ლატვიელი და ესტონელი სპეციალისტები საკმაოდ ხშირად ჩამოდიოდნენ 
საქართველოში, ხოლო ქართველები - ბალტიიპირეთში. ამის შედეგად, მათი 
დიასპორებიც შეიქმნა. მათგან ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყო ესტონელთა 
დასახლებანი საქართველოში (აფხაზეთი).      

ქართველი და ბალტიელი ხალხები თავდადებით იბრძოდნენ 
თავისუფლებისათვის და ერთდროულადაც მოიპოვეს სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობა როგორც 1918, ასევე 1991 წელსაც. მათ შორის იყო გარკვეული 
თანამშრომლობა, რაც ამჟამად გადაზრდილია მჭიდრო სახელმწიფოთაშორის 
ურთიერთობაში.        

ბალტიის ქვეყნები აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს ინტეგრაციას დასავ-
ლურ სტრუქტურებში.

ყოველივე ზემოთქმული დაწვრილებით არის შესწავლილი მონოგრაფიაში.    
4 ჰაირი ჰაირიოღლუ (ქართული სახელითა და გვარით – ვახტანგ მალაყმაძე) 1936-

2003 წლებში ცხოვრობდა თურქეთის რესპუბლიკაში. ის იყო მრავალმხრივი 
მოღვაწე – მეცნიერი (ეთნოგრაფი და ისტორიკოსი), მთარგმნელი, პოეტი,  
პუბლიცისტი. ჰაირი ჰაირიოღლუს დიდი წვლილი მიუძღვის თურქეთის 
ქართველთა ეთნიკური კულტურის შესწავლის, გადარჩენისა და განვითარების 
საქმეში. ჰაირი ჰაირიოღლუ გახლდათ ახმეთ მელაშვილის ახლო მეგობარი და 
თანამებრძოლი,  კრებულ „საქართველოს“-ა და ჟურნალ „ჩვენებურის“ ერთ-ერთი 
შემქმნელი და ავტორი. 

ახმეთ მელაშვილის მხარდამხარ, ჰაირი ჰაირიოღლუმ, ბიძგი მისცა თურქეთის 
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ქართველთა ეთნიკური თვითშეგნების გამოღვიძებას, ქართველთათვის მათი 
ისტორიისა და კულტურის მიწოდებას. 

ჰაირი ჰაირიოღლუს აქტიური კავშირი ჰქონდა ევროპის ქართულ ემიგრაციასთან, 
საქართველოს ქართველებთან, მათ შორის, კათოლიკოს-პატრიარქთან,   
მეცნიერებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან. ვახტანგ მალაყმაძის თარგმანებითა და 
სამეცნიერო პუბლიკაციებით  ჩაეყარა საფუძველი თურქეთში ლაზთა კულტურისა 
და წარმომავლობის ობიექტური მეცნიერული კვლევის ისტორიას. ჰაირი 
ჰაირიოღლუ წლების განმავლობაში მონაწილეობდა თურქეთში მიმდინარე 
სამეცნიერო დისკურსში და აკადემიურად ასაბუთებდა ქართველთა ავტოქტონობას 
საქართველოს ისტორიულ საზღვრებში და მაღალ მეცნიერულ დონეზე 
აკრიტიკებდა ტაო-კლარჯთის ქართველთა ყივჩაღური წარმოშობის თეორიას. ჰაირი 
ჰაირიოღლუს ცხოვრების გზა რთული და ტრაგიკული იყო, მან ღირსეულად 
იცხოვრა და დატოვა მდიდარი სამეცნიერო და ლიტერატურული მემკვიდრეობა.  

წინამდებარე მონოგრაფია ეძღვნება ჰაირი ჰაირიოღლუს (ვახტანგ მალაყმაძის) 
ცხოვრებას, მოღვაწეობას, მისი სამეცნიერო და ლიტერატურული მემკვიდრეობის 
მიმოხილვას. 

5 წიგნში საუბარია თუშეთის ფლორის სიმდიდრეზე, კერძოდ ველურად 
გავრცელებულ 100 სხვადასხვა მცენარეზე და მათ გამოყენებაზე ხალხურ 
სამზარეულოში, ხალხურ მედიცინაში და მათი საღებავად გამოყენების წესები. 
აღწერილია სამეურნეო დანიშნულების ხის ნივთები, არის მცენარეთა კატალოგი 
ლათინური დასახელებებით. ასევე, საუბარია თუშეთის გეოლოგიასა და 
ჰიდროლოგიაზე, კლიმატზე, ბიომრავალფეროვნებაზე და ლანდშაპტებზე.

6 წიგნში წარმოდგენილია 1931 წელს თუშეთში მასწავლებლად წარგზავნილი 
ახალგაზრდა ქალის, ელენე მჭედლიშვილის მიერ  სოფელ დიკლოში გატარებული 
ერთი ზამთრის შთაბეჭდილებები. ავტორის უშუალო დაკვირვებით აღწერილია 
ზამთრის ტრადიციული დღესასწაულები. წიგნს ახლავს ეთნოგრაფიული 
ჩანაწერები, ფოლკლორული მასალები და დღიური.

7 საქართველო, ისევე როგორც ბევრი სხვა ქვეყანა, ტერიტორიულ ერთეულებისაგან 
შედგება. კარგა ხანია ზოგიერთ ამ მხარეზე პრეტენზია სხვებს გაუჩნდა. ასეთ 
პრეტენდენტთა შორის ოსებიც არიან, რომლებიც ჩრდილოეთით მდებარე იმპერიის 
წაქეზებით მოქმედებენ. სხვა მიწებთან ერთად, ოს „სწავლულებს“ პრეტენზიები 
თერგის ხეობის სათავეზედ - თრუსოზედაც აქვთ, რომელსაც ორიოდე წელია 
აღმოსავლეთ ოსეთად მოიხსენიებენ. წიგნში დასაბუთებულია, რომ თრუსო 
საქართველოს მთელი ისტორიის მანძილზე არასდროს ყოფილა ქვეყნის საზღვრებს 
გარეთ და ამ ტერიტორიულ ერთეულზე, ვიდრე XVII საუკუნის შუა ხანებამდე 
მხოლოდ ქართველი მთიელები ცხოვრობდნენ.

8 წინამდებარე მცირე მოცულობის სამენოვანი (ქართულ, თურქულ და ინგლისურ 
ენებზე) წიგნი ეძღვნება ისტორიული საქართველოს მხარეების - შავშეთისა და 
კლარჯეთის ტოპონიმებს. წიგნში შეტანილია სოფლების, სოფლის ცალკეული 
უბნების, საზამთრო და საზაფხულო საძოვრების, მთების, მდინარეების, მაზრების 
სახელწოდებანიც. ისინი ამოკრებილია XIX საუკუნისა და XX საუკუნის რუსული 
დოკუმენტებიდან. წიგნი განკუთვნილია როგორც ფართო სამეცნიერო წრისათვის, 
ასევე ისტორიული საქართველოს ამ ეთნოგრაფიულ მხარეებსა და თურქეთის 
სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური ქართველებისთვის, რომელთაც, ენის 
ფაქტორის გამო, ჯერ კიდევ იშვიათად მიუწვდებათ ხელი ამ ტიპის ინფორმაციაზე.

9 კარგა ხანია საქართველოს თითქმის ყველა მეზობელი ისტორიის გაყალბებითაა 
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დაკავებული, რასაც ისინი საქართველოს ისტორიისა და ქართული კულტურის 
დამახინჯების ხარჯზე ახდენენ. ამა თუ იმ ეთნოსის წარმომადგენელთა მიერ ისტო-
რიის მიზამნიმართულ დამახინჯებას მეცნიერებაში ეთნოცენტრიზმს უწოდებენ. 
ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში დაწყებულმა ამ ეთნოცენტრისტულმა ქმედებებმა 
ყოველგვარ ზღვარს გადააჭარბა უკანასკნელი რამდენიმე ათეული წლის განმავლო-
ბაში. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ქართველებისათვის საქართველოში ადგილი 
აღარ რჩება. ცრუისტორიის შემქმნელები ფაქტობრივად ქართულ მიწა-წყალზე 
აცხადებენ პრეტენზიას, რაც თანამედროვე საქართველოს უსაფრთხოებას პრობლე-
მებს უქმნის. წინამდებარე წიგნში სწორედ კავკასიელი მეზობლების ასეთ 
ეთნოცენტრისტულ ისტორიოგრაფიაზეა ყურადღება გამახვილებული.

10 წინამდებარე მცირე მოცულობის წიგნი საქართველოში ოსთა მიგრაციასა და 
ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს ეხება, რომელშიც ძალიან მოკლედ, კონსპექტურად 
არის გადმოცემული აღნიშნული პრობლემა. ოსურ პრობლემაზე უკანასკნელი ორი-
სამი ათეული წლის განმავლობაში ბევრი სამეცნიერო ნაშრომი, მონოგრაფია და 
კრებული გამოქვეყნდა, მაგრამ ისტორიის გამყალბებლები და ეთნოცენტრისტული 
ისტორიოგრაფიის წარმომადგენლები თავიანთ „პოზიციაზე“ არიან - მათთვის ხომ 
არც წერილობითი წყარო, არც საბუთი არ არსებობს. არც არავის უნდა ჰქონდეს 
იმედი, რომ როდესმე რეალურ ისტორიას აღიარებენ, რადგან იმპერიის 
პოლიტიკური წრეებისაგან არიან წაქეზებული. რეალური წარსული კი ყველა ჩვენმა 
თანამემამულემ და დაინტერესებულმა უცხოელმა უნდა იცოდეს.

წიგნი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ რუსულ ენაზეც გამოსცა
11 ქართული ეთნოსი კავკასიის გეოგრაფიულ რეგიონში წარმოიქმნა. აქ  შექმნა მან 

მრავალფეროვანი და ორიგინალური ეთნიკური კულტურა. ამავე დროს, ის 
მახლობელი აღმოსავლეთის კულტურულ-ცივილიზაციური სივრცის განუყოფელი 
ნაწილიც იყო და აქედან იღებდა და შემოქმედებითად გარდაქმნიდა მთელ რიგ 
კულტურულ მიღწევებს. თავის მხრივ ქართული კულტურის მთელი რიგი 
ელემენტები კავკასიის სხვა ხალხებში ვრცელდებოდა. მათ შორისაა მატერიალური 
კულტურის ისეთი სახე როგორიცაა მამაკაცის სამოსი, რომელიც საქართველოში 
ჩოხა-ახალუხის და მის ფარგლებს გარეთ ჩერქეზკის სახელითაა ცნობილი. 
წინამდებარე წიგნი სწორედ მისი გენეზისის პრობლემას ეძღვნება. ეთნოგრაფიული 
და იკონოგრაფიული მონაცემებით, წერილობითი წყაროებით, არსებული 
სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით მიღებულია დასკვნა, რომ ე. წ. 
საერთოკავკასიური სამოსი ქართველი ხალხის წიაღში წარმოიქმნა და მოგვიანებით 
აქედან გავრცელდა კავკასიის სხვა ხალხებში.

4.. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1

2

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1
2
3

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1

2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1

2

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 ლევან 
გორდეზიანი

სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველოს 

ეთნიკური 
სურათისთვის 
(ლურსმული 

ტექსტების მიხედვით)

„საქართველო - 
უძველესი 

მეტალოგენური კერა 
(აჭარა)“, კონფ. 

მასალები

თბილისი 10

2 ვახტანგ 
გოილაძე

საირანო ხარკი და 
ბეგარა-

ვალდებულებები, 
ISBN 978-9941-487-19-4

კრებ.  „მეისტორიე“ თბილისი, 
„არტანუჯი“

10

3 ვახტანგ 482-484 წლების ჟურნალი „მაცნე“ N2 თბილისი, 18
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გოილაძე ანტიირანული 
აჯანყება ქართლში. 
ამბაზუკის ჰუნები, 

ISSN 0132-6058

(ისტორიის... სერია) აკადემ. 
გამომც.

4 ვახტანგ 
გოილაძე

სამშვილდის სიონის 
აშენების დრო: მისი 
ქტიტორების-ვარაზ-
ბაკურისა და იოვანეს 

ვინაობის 
საკითხისათვის,
ISSN: 1512-1879

კრებ. „ქრისტიანულ-
არქეოლოგიური 

ძიებანი“, IX

თბილისი,  
გამომც. 
„ახალი 

საქართველო“

39

5 მარიამ 
ჩხარტიშვილი

ჰიეროტოპიული 
პროექტი  „მცხეთა -

ახალი იერუსალიმი“  
ქართული იდენტობის 

ისტორიის 
კონტექსტში, ISSN 978-

9941-8-1675-8

კრებ. „ელდარ 
მამისთვალიშვილი - 
80“, კონფ. მასალები

გორი, გორის 
უნივერს. 
გამომც.

28

6 მარიამ 
ჩხარტიშვილი

ქართლში 
ქრისტიანობის 

მიღების ზოგი უცნობი 
ფაქტის შესახებ.

პეროჟავრ სივნიელი, 
ISSN 1987-9563 

კრებ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, 

XIX-XX

თბილისი, 
გამომ. 

„მერიდიანი“

17

7 მარიამ 
ჩხარტიშვილი

ქართველი ერის 
ზვიად 

გამსახურდიასეული 
ნარატივი

რეპრეზენტაცია და 
კომენტარები,
ISSN 1987-9563

კრებ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, 

XXI

თბილისი, 
გამომ. 

„მერიდიანი“

10

8 მარიამ 
ჩხარტიშვილი

ქართველი ერი
XIX  საუკუნეში 

ეთნოსიმბოლისტური 
თვალთახედვით,

ISSN 1987-9563

კრებ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, 

XXI

თბილისი, 
გამომ. 

„მერიდიანი“

4

9 ეკა 
კვაჭანტირაძე

ქართული 
განათლების 

ისტორიული და 
თანამედროვე 

გამოწვევები, ISBN 978-
9941-487-19-4

კრებ.  „მეისტორიე“ თბილისი, 
„არტანუჯი“

7

10 გიორგი 
ჭეიშვილი

ინტერნეტ-სტატია „Дабы не заблуждаться и не вводить в 
заблуждение“, http://reportiori.ge/inside.php?menuid=48&id=105734

15

11 პაპუნა 
გაბისონია

საქართველოს 
შავიზღვისპირეთის 

კრებ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, 

თბილისი, 
გამომ. 

12

http://reportiori.ge/inside.php?menuid=48&id=105734
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ისტორიული 
გეოგრაფიის 
რამდენიმე

საკითხი (II-VIII 
საუკუნეები),

ISSN 1987-9563

XXI „მერიდიანი“

12 სოფიო 
ქადაგიშვილი

ქართული 
ჰაგიოგრაფია როგორც 

საისტორიო წყარო 
(კვლევები და 
მეთოდები),

ISSN 1987-9563

კრებ. „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, 

XXI

თბილისი, 
გამომ. 

„მერიდიანი“

10

13 ავთანდილ 
სონღულაშვილი

კარიბის (კუბის) 
კრიზისი და 

საქართველო, ISSN 
1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, N 1 (23)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

21

14 ავთანდილ 
სონღულაშვილი

ფარული 
საზოგადოებების 

ჩამოყალიბება 
რუსეთსა და 

საქართველოში XIX 
საუკუნის 20-30-იან 
წლებში, ISBN 978-

9941-487-19-4

კრებ.  „მეისტორიე“ თბილისი, 
„არტანუჯი“

8

15 ავთანდილ 
სონღულაშვილი, 

ქ. ჯინჭარაძე

სამართალდამცავი 
ორგანოები და 

კრიმინოგენური 
ვითარება 

საქართველოში (1918-
1921 წწ.), ISSN 1512-

3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, N 1-2 (22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

16

16 ვაჟა კიკნაძე კირილე იანოვსკის 
მოღვაწეობის 

შეფასებისათვის. 
პასუხად ტიმოთი 

ბლაუველტს და ანტ. 
ვაჭარაძეს, ISSN 0132-

6058

ჟურნალი „მაცნე“ N1 
(ისტორიის... სერია)

თბილისი, 
აკადემ. 
გამომც.

14

17 დოდო 
ჭუმბურიძე

ირაკლი წერეთელი: 
ეროვნული და 

სახელმწიფოებრივი 
კონცეპტები, ISSN 

1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

18

18 დოდო 
ჭუმბურიძე

აკაკი ჩხენკელის 
მოგონება ვარლამ 
ჩერქეზიშვილის 

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, N 1 (23)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

16
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შესახებ, ISSN 1512-
3154

19 დოდო 
ჭუმბურიძე

რუსი გენერლები 
კავკასიის 

დაპყრობისათვის 
ბრძოლაში: გენერალი 
გულიაკოვი, ISSN 978-

9941-8-1675-8

კრებ. „ელდარ 
მამისთვალიშვილი - 
80“, კონფ. მასალები

გორი, გორის 
უნივერს. 
გამომც.

13

20 დოდო 
ჭუმბურიძე

დაბრუნება 
სამშობლოში: პავლე 

ციციანოვის 
ტრაგიკული  ნიღაბი, 

ISSN 1987-5916 

კრებ. „ჩვენი 
სულიერების 

ბალავარი“, XI, კონ. 
მასალები

ბათუმი, ბსუ-
ს გამომც.

10

21 დოდო 
ჭუმბურიძე

ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის 
ეროვნული და 

პოლიტიკური ხედვის 
გააზრებისათვის 
(„საფლავი მეფის 

ირაკლისა“), ISBN 978-
9941-487-19-4

კრებ.  „მეისტორიე“ თბილისი, 
„არტანუჯი“

19

22 ნიკოლოზ 
ჯავახიშვილი

იაპონიის პირველი 
მოხსენიება ქართულ 

საისტორიო 
წყაროებში, ISSN 1512-

3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

3

23 ნიკოლოზ 
ჯავახიშვილი

საქართველოს დროშა 
დამოუკიდებლობის 
კომიტეტის წევრთა 

თვალსაზრისით (1917 
წელი), ISSN 1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, N 1 (23)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

5

24 ელდარ 
ბუბულაშვილი

უფლის კვართი 
მცხეთაში - 

ისტორიულ-
წყაროთმცოდნეობითი 
მიმოხილვა, ISSN 1512-

1593 

„გელათის 
მეცნიერებათა 

აკადემიის 
ჟურნალი“, N 1-2

თბილისი, გამ. 
„ინტელექტი“

15

25 ელდარ 
ბუბულაშვილი

ზაქარია ჭიჭინაძე 
მიტროპოლიტ 

ლეონიდე 
ოქროპირიძის 

მოღვაწეობის შესახებ, 
ISSN 1512-1623

ჟურ. „რელიგია“, N 1 თბილისი, გამ.  
„სამშობლო“

4

26 ელდარ 
ბუბულაშვილი

ღვაწლი პროფესორ 
ვახტანგ გამრეკელისა, 

ISSN 1512-1593

„გელათის 
მეცნიერებათა 

აკადემიის 

თბილისი, გამ. 
„ინტელექტი“

25
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ჟურნალი“, N 3-4
27

ელდარ 
ბუბულაშვილი

უცნობი 
ეპისტოლარული 

მასალები წმ. გაბრიელ 
(ქიქოძე) 

მღვდელმთავრისა და 
იაკობ გოგებაშვილის 

ურთიერთობის 
შესახებ, ISSN 1987-

9784

„გელათის 
მეცნიერებათა 

აკადემიის შრომები“, 
V

თბილისი, გამ. 
„სეზანი“

20

28

გია გელაშვილი

ელიმ ჰენრი 
დ`ავიდგორი 

თბილისის შესახებ, 
ISSN 1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, N 1 (23)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“
13

29 გია გელაშვილი ბრიტანეთის კონსული 
ფრედერიკ გუარაჩინო 
ბათუმის შეახებ, ISSN 

1987-8745

კრებ. „ბათუმი - 
წარსული და 

თანამედროვეობა“, 
X, კონფ. მასალები

ბათუმი, ბსუ-
ს გამომც.

8

30 გია გელაშვილი იულიუს კლაპროტის 
ცნობები დასავლეთ 

საქართველოს შესახებ, 
ISSN 1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

17

31 ლელა 
მიქიაშვილი

ლიხაურისა და 
შემოქმედის 

საეპისკოპოსო ტაძრის 
აღწერა ფრედერიკ 

დიუბუა დე მონპერეს 
„მოგზაურობაში“, ISSN 

1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

12

32 ხათუნა 
ქოქრაშვილი

კათოლიკოს-
პატრიარქის კირიონ 

II-ის სამეცნიერო 
მოთვაწეობის 

ძირითადი ასპექტები 
(ეძღვნება 

გარდაცვალების 100 
წლისთავს), ISSN 1512-

3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

23

33 ხათუნა 
ქოქრაშვილი

საქართველოს 
კათოლიკოს-

პატრიარქი კირიონ II 
საქართველო-

რუსეთის 
ურთიერთობების 
შესახებ, ISBN 978-

9941-487-19-4

კრებ. „მეისტორიე“ თბილისი, 
გამომ. 

„არტანუჯი“

15



95

34 მზია 
ტყავაშვილი

ბუქარესტის ზავი 
(1812 წ.) და 

აფხაზეთის საკითხი 
(XIX საუკუნის 

დასაწყისის რუსული 
ოფიციალური 

დოკუმენტების 
მიხედვით), ISSN 1512-

3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

16

35 მზია 
ტყავაშვილი

ალექსანდრე ბეკოვიჩ-
ჩერქესკის ბიოგრაფიის 

ზოგიერთი 
საკითხისათვის, ISSN 

1987-7374

„კავკასიის 
ეთნოლოგიური 
კრებული“, XIX

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

23

36 ირინა არაბიძე დავით სარაჯიშვილის 
ბიოგრაფიიდან 

რამდენიმე ცნობის 
დაზუსტებისათვის 

(დაბადების 170 
წლისთავთან 

დაკავშირებით (1848-
1911)), ISSN 1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

18

37 ნატო 
სონღულაშვილი

ქართული ემიგრაციის 
მოღვაწეობა 

საერთაშორისო 
ასპარეზზე (მე-20 
საუკუნის 30-იანი 

წლები), ISSN 1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

10

38 ნატო 
სონღულაშვილი

დისიდენტური 
მოძრაობის 

ჩამოყალიბება 
საქართველოში (მე-20 

საუკუნის 50-იანი 
წლები), ISBN 978-9941-

487-19-4

კრებ. „მეისტორიე“ თბილისი, 
გამომ. 

„არტანუჯი“

8

39 ნოდარ 
შოშიაშვილი

იდეოლოგიზირებული 
საზოგადოების 

ჩამოყალიბება და 
ნაციონალიზმის 

შექმნა ევროპაში, ISSN 
1512-3154

კრებ. „ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, N 1-2 
(22)

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

9

40 ნინო მინდაძე ხალხური რელიგიური 
სისტემა და ზნეობის 

ტრადიციული 
ნორმები

(საქართველოს 

ჟურნალი „მაცნე“ N1 
(ისტორიის... სერია)

თბილისი, 
აკადემ. 
გამომც.

8
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მთიელთა  
ეთნოგრაფიული 

მონაცემების 
მიხედვით), ISSN 0132-

6058
41 ნინო მინდაძე მკურნალი და 

პაციენტი ქართულ 
ტრადიციულ 
კულტურაში, 

ISBN: 978-9941-487-
35-4

კრებ. „ისტორიანი“ თბილისი, 
გამომ. 

„ინტელექტი“

18

42 ნინო მინდაძე, 
თ. ჭანიშვილი

არქეოლოგიური 
არტეფაქტები და 
ეთნოგრაფიული 

რეალიები 
(ქირურგიული 

ინსტრუმენტების 
ისტორიისათვის 
საქართველოში)
ISSN 1512-4207

ჟურნ. „იბერია-
კოლხეთი“, N 15

თბილისი, 
გამომც. 

საქართველოს 
ეროვნული 
მუზეუმი

11

43 როზეტა 
გუჯეჯიანი

ეგნატე გაბლიანი 
(1881-1937 წწ.), ISBN 

978-9941-9620-3-5

წიგნი „ეგნატე 
გაბლიანი“

თბილისი, 
გამომც. საქ. 

პარლამენტის 
ეროვნული 

ბიბლიოთეკა

17

44 ნაზი აზიკური თუშების ასეული 
რუსეთ-თურქეთის 

ომში (ჩოლოქის 
ბრძოლა 1854 წ), ISSN 

1512-4657

გორის სს 
უნივერსიტეტის 

შრომათა კრებული, 
N17

თბილისი, 
გამომც. 

„უნივერსლი“

15

45 როლანდ 
თოფჩიშვილი

რუსუდან ხარაძე - 
ქართველი ხალხის 

სოციალურ 
ურთიერთობათა 

კვლევის 
საფუძველჩამყრელი, 

ISSN 1987-7374

„კავკასიის 
ეთნოლოგიური 
კრებული“, XIX

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

18

46 როლანდ 
თოფჩიშვილი

როდის და რატომ 
მიიღო ეთნონიმმა 

„ჩაჩანი“ უარყოფითი 
შინაარსი, ISSN 1987-

7374

„კავკასიის 
ეთნოლოგიური 
კრებული“, XIX

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

14

47 როლანდ 
თოფჩიშვილი

დასავლეთ 
საქართველოს 
მოსახლეობის 

მიგრაციის შესახებ 

„გელათის 
მეცნიერებათა 

აკადემიის შრომები“, 
V

თბილისი, გამ. 
„სეზანი“

43
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ისტორიულ თორის 
მხარეში (ბორჯომის 
რაიონი), ISSN 1987-

9784
48 როლანდ 

თოფჩიშვილი
ქართლი _ 

საქართველოს ცენტრი, 
ქართველთა შემკრები 
და გამაერთიანებელი, 

ISSN 1978-9970

კრებ. „საქართველოს 
ისტორიის 

ინსტიტუტის 
შრომები“, XV

თბილისი, გამ.  
„მერიდიანი“

18

49 როლანდ 
თოფჩიშვილი

ფოლკლორი დვალთა 
ეთნიკური 

კუთვნილების შესახებ, 
ISBN: 978-9941-487-

35-4

კრებ. „ისტორიანი“ თბილისი, 
გამომ. 

„ინტელექტი“

15

50 სალომე 
ოქრუაშვილი, ე. 

გახდელიანი

ქორონიმ „აფხაზეთის“ 
წარმომავლობისათვის, 

ISSN 1987-7374

„კავკასიის 
ეთნოლოგიური 
კრებული“, XIX

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

20

51 ლავრენტი 
ჯანიაშვილი, ლ. 
მელიქიშვილი

ეთნოცენტრიზმი და 
ეთნიკური იდენტობის 

პრობლემა 
პოლიეთნიკურ 

რეგიონში (ქვემო 
ქართლი), ISSN 0132-

1447 

საქარ. მეცნიერებათა 
ეროვნ. აკადემიის 

ბიულეტენი 
„მოამბე“, ტ. 13, N4

თბილისი, 
მეც. 

აკადემიის 
გამომც.

5

52 ლავრენტი 
ჯანიაშვილი

სახელმწიფოს აღქმა 
ქვემო ქართლის 

მოსახლეობაში, ISSN 
1987-7374

„კავკასიის 
ეთნოლოგიური 
კრებული“, XIX

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

21

53 ნათია ჯალაბაძე ვერა ბარდაველიძის 
120 წლისთავის გამო, 

ISSN 1987-7374

„კავკასიის 
ეთნოლოგიური 
კრებული“, XIX

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

16

54 ირმა კვაშილავა ქართულ-აფხაზური 
მითოლოგიური 

პარალელები, ISSN 
1987-7374

„კავკასიის 
ეთნოლოგიური 
კრებული“, XIX

თბილისი, 
გამომ. 

„უნივერსალი“

19

55 ლიანა ბითაძე, 
დავით ჭითანავა, 
შორენა 
ლალიაშვილი, ბ. 
ხოტავა, ქ. 
ციმინტია, ი. 
შენგელია, რ. 
შენგელია, თ. 
შური, ა. 

ნამლევი გვარ-
სახელების 

ინტერდისციპლინური 
კვლევა სამეგრელოში 

(ჩრდილო-დასავლეთი 
საქართველო), ISSN 

0132-1447

საქარ. მეცნიერებათა 
ეროვნ. აკადემიის 

ბიულეტენი 
„მოამბე“, ტ. 13, N4

თბილისი, 
მეც. 

აკადემიის 
გამომც. 

6
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იარდუმიანი
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 --
2 გამოკვლევაში ყველა იმ ბეგარა-ვალდებულებებზეა საუბარი, რომლებსაც 

ქართველები სასანიანთა ბატონობის ხანაში იხდიდნენ და ასრულებდნენ. ნაჩვენებია, 
რა გზით უნდა შემოსულიყო ქართულ მეტყველებაში ისეთი სოციალური ტერმინმები, 
როგორებიცაა: „ღარიბი“, „მინდი“ და სხვა.

3 გამოკვლევაში ნაჩვენებია 482 წელს დაწყებული ანტიირანული აჯანყების მიზეზები. 
სომეხ მოკავშირეთა როლი აჯანყების მარცხში. ახსნილია შეპირების მიუხედავად 
რატომ ვერ შეძლო ვახტანგ გორგასალმა ჰუნების დაქირავება და რატომ მოიყვანა 
მხოლდო 300 ჰუნი, ისიც მცირე ხნით. მოტანილია სათანადო მასალა იმის 
დასადასტურებლად ამბაზუკი წარმოშობის ჰუნი რომ იყო და მემკვიდრეობით 
ფლობდა დარიალის კარის ჩამკეტ ციხეს. ასევე იქვე დარიალ-არაგვის ხეობაში რომ 
უნდა ყოფილიყო ციხის მცველი ჰუნების განსახლება.

4 გამოკვლევა ეხება ქვემო ქართლში-თეთროწყაროს მახლობლად მდებარე სოფ. 
სამშვილდეში მდებარე შუასაუკუნეების ცნობილი არქიტექტურული ძეგლის-სიონის 
ქტიტორთა-ვარაზ-ბაკურისა და იოვანეს ვინაობის გარკვევას. სათანადო საისტორიო 
წყაროების მონაცემებზე დაყრდნობით მოცემულია ძეგლის მშენებლობის ახალი 
დათარიღება  ( დასაწყისი 661 წელი-დასრულება 719 წ.).

5 ნაშრომი შეეხება მცხეთის, როგორც ქრისტიანული საკრალური ცენტრის, 
კონცეპტუალიზების ისტორიას და ამ პროცესის კორელაციას ქართული იდენტობის 
წრთობის პროცესთან.

კვლევისათვის გამოყენებულია უძველესი ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლი 
„წმინდა ნინოს ცხოვრება“ კერძოდ, მისი არქეტიპული რედაქცია, რომელიც შეიქმნა 
ქართლის სამეფოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად აღიარების შემდგომ მოკლე 
ხანში, დაახლოებით მეოთხე საუკუნის შუა ხანებში და, აგრეთვე, თანამედრვე 
პოლიტიკური დისკურსის ამსახველი ზოგი ტექსტი, რომელიც ქართველთა 
კოლექტიურ მეხსიერებაში ამ ტემის აქტუალიზებას ესწრაფვის. 

გამოკვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს ორი უაღრესად მნიშვნელოვანი 
ორი  მიგნება: ა)კოლექტიური კულტურული იდენტობებისათვის (იქნება ეს ეთნიკური 
თუ ნაციონალური) უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთობის ტერიტორიის 
საკრალიზებას. ამიტომაა „წმინდა მიწის“ კონცეპტი  ეთნიკური და ნაციონალური 
ნარატივების განუყოფელი ნაწილი. ეს მიგნება უკავშირდება ნაციის ინტერპრეტაციის 
ეთნოსიმბოლისტურ პარადიგმას, რომლის ერთ–ერთი ფუძემდებელია  ბრიტანელი 
მეცნიერი ე.დ. სმითი; ბ)სივრცის საკრალური სეგმენტები, რომლებიც მიიჩნეოდა, რომ 
ღვთაებრივი  ინტერვენციის (ჰიეროფანიის) შედეგად მოინიშნებოდა პროფანულ 
სივრცეში, და ამდენად დამოუკიდებელი იყო ადამიანის ნებისაგან, ექვემდებარებოდა 
ადამიანის მიერ გარკვეული წესით ამ სივრცის ორგანიზებას ანუ ჰიეროტოპიას. 
ჰიეროტოპიის კონცეპტი  უკავშირდება რუსი მეცნიერის ა.ლიდოვის კონცეფციას. 

უფლის კვართის  მცხეთაში დაფლულობა არის ის ბირთვი იდეა, რომელიც 
საფუძვლად დაედო  მეოთხე საუკუნეში შექმნილ ქართველთა ეთნიკური რჩეულობის 
იდეოლოგიას, ეს იდეოლოგია  წარმოადგენდა პასუხს გამოწვევებზე, რომელთა 
პირისპირ აღმოჩნდა  ქართველობა  მშობლიური კულტის ანუ არმაზული რელიგიის 
კოსმოპოლიტური რელიგიური სისტემიით ანუ ქრისტიანობით  ჩანაცვლების შედეგად.  
ერთ–ერთი მოტივაცია იყო  ქრისტიანულ ოიკუმენაში საკუთარი განსაკუთღებული 
ადგილის დამკვიდრების სურვილი და ეროვნული მისიის დასაბუთება, რაც 
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აუცლებელია ინტენსიური ეთნიკური კონსოლიდაციისათვის.
ნაშრომში  „წმინდა ნინოს ცხოვრების“ უძველესი ტექსტის დეტალური ანალიზით 

რეპრეზენტირებული  იქნება   ეს  იდეოლოგიია, ნაჩვენები იქნება    თუ მენტალური 
ხატებით როგორც ცდილობს ძველი ავტორი სამეფო რეზიდენციის ბაღი მცხეთაში  
მიამსგაავსოს  ზეციურ იერუსალიმს  და გზით  საფუძველი შეუქმნას მცხეთის 
კონცეპტუალიზებას ზეციური იერუსალიმის ხატად.    ძველი ავტორი არაორაზროვნად 
მიგვნიშნებს, რომ კაცობრიული ისტორიის აღსრულების შემდგომ  სწორედ  მცხეთა  
გახდება ადგილი, სადაც დამყარდება უფლის სასუფეველი ანუ ჩამოვა ზეციური 
იერუსალიმი. 

მინდა პროტოტიპის  სივრცულ–ლანდშაფტური ასლის გადმოღება  და სიწმინდის ამ  
გზით ახალ ადგილას გადატანა წინამოდერნის ეპოქის ქრისტიანული აზროვნე-
ბისათვის დამახასიათებელი მოვლენაა. ქართველი ავტორი ამ ზოგადი 
კანონზომიერების ჩარჩოებში ახერხებს ძალიან ორიგინალური დისკურსის შექმნას, რაც 
ქართული ინტელექტუალური ისტორიის საინტერესო ფაქტად აქცევს ამ იდეოლოგიას.

6 ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად აღიარება მეოთხე საუკუნის 30-იან (ზოგი 
თვალსაზრისით, 20-იან) წლებში არის საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი 
მოვლენა. ამ მოვლენის სრულყოფილი რეპრეზენტაცია დარგის სპეციალისტების წინშე 
მდგარი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა გახლავთ. წინამდებარე გამოკვლევაში სწორედ ამ 
ამოცანის გადაჭრას (მხოლოდ ნაწილობრიც, ცხადია) ვისახავ მიზნად. თავიდანვე 
მინდა აღვნიშნო: ჩემ მიერ აღდგენილი დეტალები აქამდე უცნობი მასალის აღმოჩენის 
შედეგი არაა. ისინი უკვე ცნობილი მონაცემების ახლებური გააზრებით დადგენილი 
ფაქტებია.

გამოკვლევის ძირითადი წყარო არის „წმინდა ნინოს ცხოვრების“ პროტოგრაფიული 
რედაქცია ანუ ძეგლი, რომელიც გაქრისტიანებიდან უახლოეს ხანებში შეიქმნა. 

ჩატარებული კვლევის მიხედვით გაირკვა შემდეგი: ქართველთა განმანათლებლის 
მოგონების ერთ-ერთი ჩამწერი პეროჯავრ სივნიელი იყო ქართლის პირველი პიტიახშის 
ფეროზის დედა. ის გახლდათ მეზობელი პოლიტიკური ერთეულის - სივნიეთის 
სამთავროს - მმართველი სახლის წარმომადგენელი. ქართლში ის უნდა ჩამოჰყოლოდა 
მის შვილს ფეროზს, რომელიც  თავიდან ჰერეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის მმართველი 
იყო და სწორედ თავის გავლენის სფეროში არსებული ადმინისტრაციული ერთეულის - 
სუჯეთის მმართველად დასვა დედამისი. ეს ფაქტი განპირობებული ჩანს ქართლის 
მმართველი წრეების სურვილით, მოექციათ ჰერეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი. 
სუჯეთის მოქცევა იყო მნიშვნელოვანი ეტაპი ამ გეგმაში.

ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, რაოდენ მასშტაბურად ჰქონდათ წარმოდგენილი 
გაქრისტიანება იმდროინდელ ქართლში: მირიანისეული პროექტი გულისხმობდა 
ერთიანი ქრისტიანიზებული სივრცის შექმნას სამხრეთ კავკასიაში. აქ მოიაზრებოდა 
არა მარტო ქართლის სამეფო, არამედ მეზობელი ალბანეთისა და სომხეთის 
პოლიტიკური ერთეულებიც.

7 სტატიაში განხილულია  ეროვნული ნარატივი, რომელიც შექმნა მეოცე საუკუნის 
ცნობილმა პოლიტიკოსმა და კულტურულმა მოღვაწემ ზვიად გამსახურდიამ. საბჭოთა 
იმპერიის მარწუხებისაგან ქართველი ერის  განთავისუფლება მან სწორედ იმით 
დაიწყო,  რომ  ქართველთა ცნობიერებიდან ქართველობის არსის საბჭოური გააზრების 
აღმოფხვრას შეეცადა. ის განმარტავდა ნაციონალიზმის ფენომენს, კოლექტიური 
მეხსიერების მნიშვნელობას ერის ცხოვრებაში, ეროვნული ერთიანობის საკრალიზების 
აუცილებლობას; წარმოადგენდა ქართველთა კოლექტიური წარსულის  და 
საქართველოს მსოფლიო ისტორიულ მისიის  ხედვას,  მიუთითებდა ენობრივი და 
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რელიგიური მარკერების განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ქართული 
იდენტობისათვის და სხვ. 

ზ. გამსახურდია მოუწოდებდა ქართველებს ევლოთ „ილიას გზით“. ამგვარად, ის 
მიანიშნებდა, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ქართველი ერის იდეა ემთხვეოდა 
ილიასეულს. სინამდვილეში მეოცე საუკუნის საქართველოს დისიდენტური მოძრაობის  
წიაღში შობილი დისკურსი  ძველის სახელით შემოტანილი ინოვაცია იყო: როგორც 
საკითხების დაყენების, ისე პასუხების თვალსაზრისით ის განსხვავდება მეცხრამეტე 
საუკუნეში შექმნილი ქართველი ერის იდეისაგან.  შეცვლილი პოლიტიკურ გარემო და 
ახალ გამოწვევები ზ. გამსახურდიასაგან  ზოგი, უკვე იდენტიფიცირებული,  თემის 
გადააზრებას და ახალი საკითხების გამოკვეთას მოითხოვდა. სწორედ ტრადიციას 
დამყნობილი ინოვაციურობა იყო იმის მიზეზი, რომ ზ.გამსახურდიას ნააზრევმა ღრმად 
გამსჭვალა იმდროინდელი ქართული საზოგადოება და მისი იმპულსი საგრძნობია 
დღესაც.

ეროვნულ ნარატივებს აქვთ პოლიტიკური ფუნქცია, თუმც არსობრივ ისინი 
კულტურული ფენომენებია. ამიტომ გამსახურდიასეული  დისკურსი განხილულ უნდა 
იქნას როგორც პოლიტიკურ, ისე კულტურულ ჭრილში. ამგვარი მიდგომა გვეხმარება 
მეცნიერული არგუმენტების მოშველიებით განვსაზღვროთ ზვიად გამსახურდიას 
ადგილი ქართული იდენტობის ისტორიაში.

8 ერები ადამიანთა დიდი ჯგუფებია და მათი რაობის წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ  
შესაბამისი თეორიული ინსტრუმენტარიუმის მოშველიებით. 

ერების ინტერპრეტაციის ეთნოსიმბოლისტურ მიდგომა ერთ–ერთი ფართოდ 
გავრცელებული თეორიაა, რომლის უმთავრესი წარმომადგენელი ბრიტანელი 
მეცნიერი ენტონი დ. სმითი გახლავთ. 

ე. დ. სმითის  მიხედვით ნაციები მოდერნული ფენომენებია და მათ შექმნაში 
გადამწყვეტი როლი ეკისრება საზიარო კულტურას, მეხსიერებას, ღირებულებებს, 
რომელთა შემუშავებასაც და კულტივირებას  ახდენენ ინტელექტუალური ელიტები. 

ელიტები მოქმედებენ წინა მოდერნული ეთნიკური მოცემულობის ფარგლებში.  
ნაციონალური კონსოლიდაცია კულტურული მობილიზაციის პროცესია, რომლის არსი 
მდგომარეობს წარსული  მემკვიდრეობის სელექციურ რეინტერპრეტაციაში. 

ამგვარად, ე.სმითისეული ერი, ერთის მხრივ, მოდერნული ფენომენია, რადგან ერების 
კონსოლიდება მოხდა მოდერნულ დროში, მაგრამ, მეორეს მხრივ, პრემოდერნულიც იმ 
აზრით, რომ ეთნიკური ბირთვი ანუ უცვლელი ნაწილი მასში ძველიდან არის 
მომდინარე. ე.დ.სმითის შეხედულებით, სწორედ ეს – ანუ ნაციონალური იდენტობის 
კონსტრუირებისას  გარკვეული კულტურული მოცემულობის არსებობა – აძლევს 
ნაციონალიზმის იდეოლოგიას არაჩვეულებრივ ძალას, გამსჭვალოს მასები და შექმნას 
ეროვნულ იდენტობაზე დაფუძნებული ერთობები.

პოსტმოდერნულ ეპოქაში უკიდურესი კონსტრუქციონისტების მხრიდან ე.დ.სმითის 
იდეების კრიტიკა გაისმა. ისინი ეთნოსიმბოლიზმს არათანმიმდევრულ 
კონსტრუქციონიზმში, მეტიც, ესენციალიზმში სდებენ ბრალს. ესენციალიზმად  კი მათ 
ესახებათ ე.დ.სმითის მიერ ნაციების ქმნადობის პროცესში უცვლელი ეთნიკური 
ბირთვის არსებობის შესახებ აზრი. ამ კრიტიკის მიუხედავად, ე.სმითის იდეები 
ინსპირაციის წყაროდ რჩება ბევრი მკვლევრისათვის მთელ მსოფლიოში. 

ქართულ სინამდვილეში ე. დ. სმითის იდეები საკმაოდ პოპულარულია. 
ეთნოსიმბოლისტური შეხედულებების საქართველოში გავრცელებაში  ამ მოხსენების 
ავტორსაც მიუძღვის წვლილი. კერძოდ, მან თარგმნა პირველად ქართულ ენაზე 
ე.დ.სმითის ერთ-ერთი მონოგრაფია და მანვე პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში 
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გამოიყენა ეთნოსიმბოლისტური თეორია კონკრეტული ისტორიული 
რეპრეზენტაციებისათვის.

სტატია ავტორის სწორედ  ამ გამოცდილების  კომპაქტურად ამსახველი ტექსტია.  
მასში ეთნოსიმბოლისტური თეორიის საფუძველზე აღწერილია მეცხრამეტე საუკუნეში 
მიმდინარე ქართველთა ეროვნული კონსოლიდაციის პროცესი და ნაჩვენებია როგორც  
ქართული  ეროვნული იდეის    უნივერსალური მატრიცა, ისე  მისი თავისებურებანი.

9 განათლებას ოდითგანვე უდიდესი  ყურადღება ექცეოდა  საქართველოში.  უძველესი 
ხანიდან საქართველო მსოფლიოს მეგა სახელმწიფოების - რომისა და სპარსეთის 
ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამიტომ ნებსით თუ უნებლიედ ძველთაგან ეზიარა 
აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურულ ტრადიციებს, რომელთა განვითარებაში 
თავადაც შეჰქონდა გარკვეული წვლილი. ანტიკური ეპოქის ძველი ბერძენი 
ისტორიკოსები და გეოგრაფები წერენ საქართველოს დაწინაურებულ ქალაქებში ე.წ. 
,,გიმნასიონების’’ არსებობის შესახებ. ანტიკური განათლების მნიშვნელოვანი ცენტრი 
იყო კოლხეთის უმაღლესი რიტორიკული სკოლა ქ. ფაზისში (III ს.), სადაც არა მხოლოდ 
ქართველები, უცხოელებიც სწავლობდნენ.

საგანმანათლებლო კუთხით თვისებრივად ახალი ერა იწყება საქართველოში 
ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შემდეგ. გაქრისტიანებამ 
განსაზღვრა ქართული ნაციის მისია, მისი იდენტობა, კულტურული განვითარება, 
განაპირობა ქართული ერთობის თვითცნობიერება, შეცვალა  მენტალური სისტემა და 
გახდა მისთვის ცივილიზაციური არჩევანი. V-X საუკუნეების საქართველოში სწავლის 
დაწყების დროდ 6-7 წლის ასაკი იყო მიჩნეული, ხოლო დამთავრების 16 წელი. 
ჯგუფურ სწავლებას სპეციალურად გამოყოფილი პირები ხელმძღვანელობდნენ, 
რომელთაც მზრდელი ან მოძღუარი ეწოდებოდა. სწავლება და აღზრდა ერთიან 
პროცესად იყო წარმოდგენილი.

X-XI საუკუნეების დიდ მონასტრებთან გვხვდება ფართო მოცულობის, 
მონასტრებისაგან არქიტექტურულად განსხვავებული შენობები. ეს არის ოთხკუთხა 
დარბაზები თაღოვანი ოთხი ფანჯრით განათებული, რომლებიც სასწავლო 
დაწესებულებებს-სემინარიებს წარმოადგენდა. ამ პერიოდის ქართულ საგანმანათებლო 
სისტემაში  გონებრივი, ფიზიკური და ზნეობრივი აღზრდის თანაფარდობაა დაცული. 
საქართველოში ძველთაგანვე არსებობდა საშინაო სწავლების ტრადიცია, რაც 
უმთავრესად სამეფო ოჯახის და დიდგვაროვნების შვილების აღზრდასთან 
დაკავშირებით გვხვდება.

XII საუკუნეში ქართველები უცხოეთშიც იღებენ განათლებას. ასეთი იყო მანგანის 
აკადემია ბიზანტიაში. დავით აღმაშენებელს 40 ნიჭიერი ახალგაზრდა გაუგზავნია 
ბიზანტიაში ცოდნის გასაღრმავლებად და მთარგმნელობით ხელოვნებაში 
გასაწვრთნელად. ამის გამო, XII საუკუნეში განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა 
უმაღლესი სასწავლებლების აუცილებლობა. ასე დაარსდა უმაღლესი სკოლები.

XIV-XV საუკუნეებში საქართველოში უკვე ჩანს მონასტრებს გარეთ არსებული 
რამდენიმე სასწავლებელი, რომელთა ხელმძღვანელს „თავსმდგომი“ ეწოდებოდა. აქ 
ასწავლიდნენ თეოლოგიას, ფილოსოფიას, ისტორიას.

XIX საუკუნის დასაწყისში რუსეთმა დაიპყრო საქართველო და გააუქმა ქართული 
იდენტობის სამივე მარკერი: სახელმწიფოებრიობა, რელიგია, ენა. ქართული ენა 
ამოიღეს საგანმანათლებლო სივრციდან და რუსულით ჩაანაცვლეს. ქართული 
საზოგადოება მშობლიური ენის დაკარგვის საფრთხის წინაშე დადგა. XIX საუკუნის 
ცნობილმა პედაგოგმა და მოღვაწემ იაკობ გოგებაშვილმა შექმნა ქართული 
სახელმძღვანელოების კონცეფცია (დედა ენა და ბუნების კარი), რომელმაც აღადგინა და 



102

ხელახლა აამოქმედა ქართული სასკოლო განათლების სისტემა.
1921 წელს რუსეთმა კვლავ მოახდინა საქართველოს ანექსია. შეიქმნა საბჭოთა კავშირი, 

რომლის ერთ-ერთ რესპუბლიკას წარმოადგენდა საქართველო 70 წლის განმავლობაში. 
საქართველო სრულად მოწყდა მსოფლიოში მიმდინარე ინტელექტუალურ პროცესებს 
და რაც მთავარია, მოწყდა საკუთარ იდენტობას. შეიქმნა განათლების საბჭოთა 
მოდელი, რომელშიც საქართველოც იქნა მოქცეული. ამ მოდელის მთავარი დატვირთვა 
ფაქტობრივ ცოდნას ემყარებოდა და არა ანალიტიკურ აზროვნებას. 1991 წელს 
საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლისა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ 
ჩამოყალიბების შემდეგ ერთ-ერთი პირველი განათლების რეფორმის ჩატარების 
აუცილებლობა დადგა. საქართველო შეუერთდა ბოლონიის პროცესს, რაც ქართული 
საგანმანათლებლო სივრცის, სტრუქტურისა და პროგრამების ევროპული 
საუნივერსიტეტო განათლების ყაიდაზე გარდაქმნას ემსახურებოდა.

მსოფლიოში თანამედროვე განათლების სისტემას სეკულარული ხასიათი აქვს. დღეს 
საშუალო და უმაღლესი განათლება საერო სივრცეშია და ინსტიტუციურად 
გამიჯნულია რელიგიური ორგანიზმისგან, რაც ცხადია ასეც უნდა იყოს. მაგრამ 
პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს განათლება უფრო ერუდიციას გულისხმობს 
და ის დაცლილია ღირებულებითი გააზრებისაგან. ამასთან განათლების კონცეფციაში 
მძლავრობს მსოფლმედველობრივი სეკულარიზმი, რაც რელიგიური ფასეულობე-
ბისადმი დაპირისპირებულ პოზიციას აფიქსირებს. აუცილებელია განათლებას 
დაუბრუნდეს ფასეულობითი მარკერი. ვფიქრობთ, ჭეშმარიტ ღირებულებებზე 
ორიენტირებულმა საზოგადოებამ უნდა ააშენოს თანამედროვე მსოფლიოს განათლების 
სისტემა.

10 რამდენიმე ხნის წინ სოციალური ქსელებით გავრცელდა აზერბაიჯანის მეცნიერებათა 
აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის აკად. იაყუბ მაჰმუდოვის ინტერვიუ 
„ტფილისი - აზერბაიჯანის უძველესი ქალაქია“ http://mcm.ge/. ინტერვიუს რუსული 
ვერსია კიდევ უფრო მკაცრია. იმავე საკითხებზე აკად. მაჰმუდოვი უფრო ვრცლად 
მსჯელობს 2007 წელს მიცემულ ინტერვიუში. წარმოდგენილი ინტერნეტ-სტატია არის 
პასუხი აღნიშნულ ინტერვიუებზე.  

11 II-V საუკუნეებში საქართველოს შავიზღვისპირეთში, ქალაქ გაგრის მიდამოებში 
ძველი ბერძენი და რომაელი ავტორები ასახელებენ დასახლება „ნიტიკე“ 
(Nitike)//სტენიტიკე (Stenitike)“-ს, იგივე ტრიგლიტეს (Triglite). ძველ ბერძნული 
სტენიტიკე ვიწრო გასასვლელს ნიშნავს, სანაპიროსა და მთას შორის. გაგრის 
ეტიმოლოგია შესაძლოა მეგრულ სიტყვა ,,გაგაჩს“ უკავშირდებოდეს, რომელიც მთაზე 
გადასავლელს ნიშნავს. სახელწოდება ,,ტრიგლიტე“ თევზის სახეობა ტრიგლადან 
მომდინარეობს, რომელიც შავ ზღვაში ბინადრობს. თევზის სახეობასთან 
დაკავშირებული ლაზების ძველი ნავსადგურის „კორდილას“ ეტიმოლოგია. კორდილას 
ადგილას დღეს სოფელი სივრიკალე მდებარეობს (თურქეთი). ანტიკური ხანის 
ავტორები ასახელებენ აბაზგთა ტომს და მდინარე აბასგოს. ამ მდინარის თანამედროვე 
სახელწოდება ფსოუა, რომელსაც ადრე „ფსჰუ“ ერქვა. V საუკუნისთვის აბაზგებმა შავი 
ზღვის სანაპირო ზოლი დაიკავეს, მდინარე გუმისთადან  მდინარე შახემდე. მათ 
სანიგების (ჭანების) ასიმილაცია მოახერხეს. აბაზგების მთავარი ციხე იყო ანაკოფია 
(ტრაქეა, ახალი ათონი). VIII  საუკუნიდან  აფხაზეთის მმართველებმა სებასტოპოლი 
(ცხუმი, სოხუმი)და აფსილია  დაიკავეს. ამ საუკუნის ბოლოს აფხაზთა მმართველმა 
მთელი დასავლეთ საქართველო დაიპყრო და თავი მეფედ გამოაცხადა. აფხაზეთის 
სამეფოს (დასავლეთ საქართველოს) კონტროლქვეშ აღმოჩნდა აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის სანაპირო ზოლის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამ დასავლურ 
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ქართული სამეფოს ჩრდილოეთი საზღვარი შავიზღვისპირეთით გადიოდამდინარე 
ნეჩეფსუხოზე (ნოვომიხაილოვსკი, რუსეთი), ხოლო სამხრეთით სასაზღვრო პუნქტი 
იყო ლაზთა სოფელი მოცხორა (კიუჩუკ, თურქეთი).  ლაზური მოცხორა მაცხოვარს 
ნიშნავს. სოტერიოპოლისი მისი ძველბერძნული თარგმანია და მაცხოვრის ქალაქს 
აღნიშნავს.

12 დღესდღეობით კარგად არის შესწავლილი ჰაგიოგრაფიის ჟანრობრივი 
თავისებურებები, ავტორისეული ენა, თუმცა ეს არის ერთი მხარე, რომელიც 
ძირითადად ლიტერატორების ყურადღების ქვეშ ექცევა. მეორეა მისი 
ინფორმაციულობა, რომელიც ფასდაუდებელ ცნობებს გვაწვდის ქართული ეთნიკური 
ერთობის, მსოფლხედვის და იდენტობის შესახებ. 

გარკვეული დროის უკან ისტორიკოსები სკეპტიკურად უყურებდნენ ჰაგიოგრაფიული 
ჟანრის თხზულებებს, როგორც ობიექტური სინამდვილის მატარებელ წყაროებს, ეს არ 
ეხება მხოლოდ ქართულ ისტორიოგრაფიას, ასეთი ტენდენცია იკვეთება დასავლურ 
ისტორიოგრაფიაშიც. ამგვარი დამოკიდებულება, ალბათ, გამოწვეულია ამ ჟანრის 
მხატვრულობით, გადმოცემის სტილით და მანერით.  ქართული ჰაგიოგრაფიის 
გამორჩეული ისტორიციზმი (რაც არ არის საზოგადო) იძლევა საშუალებას ღრმად 
ჩავუკვირდეთ ეთნიკური იდენტობის თავისებურებებს. ქართული ჰაგიოგრაფია 
განსხვავებით ოფიციალური ისტორიოგრაფიისგან უფრო მეტად ამახვილებს 
ყურადღებას ეთნიკურ პერცეფციებზე, რომელიც ხან პირდაპირ არის დატანილი, ხან 
სიზმრებში იჩენს თავს, ხანაც სასწაულებში, რომლითაც გაჯერებულია ქართული 
ჰაგიოგრაფია. სტატიაში სწორედ ამ თავისებურებებზე და მათი წარმოჩენის 
ინტენსივობაზე არის ყურადღება გამახვილებული.

13 სტატიაში შესწავლილია „ცივი ომის“ პერიოდში კარიბის კრიზისის გამომწვევი 
მიზეზები, რომელმაც მსოფლიო ბირთვული ომის საფრთხის წინაშე დააყენა. 
წარმოჩენილია ის შედეგები, რაც საქართველოს მოელოდა ომის შემთხვევაში. რადგან 
XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე 320 ბირთვული 
ქობინიანი რაკეტა იყო განლაგებული, რის შესახებაც საზოგადოებას წარმოადგენაც არ 
ჰქონდა.

14 ნაშრომში შესწავლილია ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის ერთ-ერთი 
გამორჩეული მონაკვეთი, რომელიც 1832 წლის „შეთქმულების“ სახელით არის 
ცნობილი. გამოკვლევაში გამოვრიცხავთ ტერმინ - შეთქმულებას, რადგან პროცესი 
აჯანყების მომზადებას ეხებოდა. ყურადღება გამახვილებულია საიდუმლო 
ორგანიზაციის გენეზისზე, რაც თავდაპირველად პეტერბურგსა და მოსკოვში შეიქმნა.

15 ნაშრომში განხილულია დანაშაულის სახეები და სასჯელაღსრულების სისტემა. 
შესწავლილია ყაჩაღობის, ქურდობის, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის მეთოდები. ნაჩვენებია სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის მეთოდები.

16 სტატიაში კრიტიკულად არის განხილული ტ. ბლაუველტის და ანტ. ვაჭარაძის 
სტატია (ინგლისურ ენაზე), რომელიც დაიბეჭდა ევროპის „on-line“ გამოცემაში 
„Caucasusu Survey“ (2017). დაწვრილებით გვაქვს გაანალიზებული ავტორების 
აბსოლუტურად მცდარი თეზა იმის შესახებ, რომ კავკასიის სასწავლო ოლქის 
მზრუნველი 1878-1901 წწ-ში, კირილე იანოვსკი, ლიბერალი რეფორმატორი იყო. 
ავტორთა აზრით, ის მხოლოდ იმაზე ზრუნავდა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას 
კარგად შეესწავლა სახელმწიფო (რუსული) ენა. ტ. ბლაუველტი და ანტ. ვაჭარაძე 
ამტკიცებენ, რომ კ. იანოვსკის მხილებაში ცდებოდნენ ქართველი „ნაციონალისტი“ 
ავტორები: ი. გოგებაშვილი, ს. მესხი, დ. ყიფიანი, ი. ჭავჭავაძე და სხვები. ავტორები 
(ძირითადად ტ. ბლაუველტი), რატომღაც აკიდურესად კრიტიკულად არიან 
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განწყობილები ი. გოგებაშვილის რუსული სახელმძღვანელოს („Русское Слово“-ს)  
მიმართ და უპირატესობას ანიჭებენ ე.წ. „ნატურალურ (მუნჯურ)“ მეთოდს. სტატიაში 
ნაჩვენებია, რომ კ. იანოვსკი რუსული ცარიზმის ერთგული მსახური იყო და მის მთავარ 
მოზანს წარმოადგენდა ქართული ენის სრული განდევნა დაწყებითი 
სასწავლებლებიდან და სეპარატისტული მისწრაფებების გაღვივება საქართველოს 
მოსახლეობაში (მაგალითად, სამეგრელოში).

17 წერილში გაანალიზებულია ის ძირეული იდეოლოგიური განსხვავებანი, რაც იყო 
სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერთა შორის. მაგალითად, მოტანილია  
ირაკლი წერეთლისა და ნოე რამიშვილის შეხედულებები საქართველოს 
დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური ორიენტაციის, ეროვნული და 
სახელმწიფოებრივი კონცეპტების შესახებ, რითაც ნათელი ხდება, რომ პარტია 
შედგებოდა მემარცხენე და მემარჯვენე მიმართულების პოლიტიკოსებისაგან, 
უკიდურესად საპირისპირო მოსაზრებების მქონე ადამიანებისგან. სტატიაში 
განხილულია ირაკლი წერეთლის  ორი ნაშრომი: 1907 წელს ქუთაისში გამოცემული _ 
`ისტორიული წერილები~ და 1927 წელს ემიგრაციაში დაბეჭდილი `ჩვენი ტაქტიკის 
ძირითადი საკითხები~. ორივე ნაშრომი საქართველოს დამოუკიდებელ 
სახელმწიფოებრიობასა და ევროპულ ორიენტაციას ეწინააღმდეგება, გამოხატავს 
ავტორის რუსულ ორინტაციას. 

საპირისპიროა ნოე რამიშვილის 1931 წელს გამოცემული ნაშრომი _ „დემოკრატიული 
სოციალიზმი“. წიგნში საუბარია ეროვნული თავისუფლებისა და ევროკავშირის 
(პანევროპული კავშირის) შექმნის, პატარა სახელმწიფოების პრობლემების გადაჭრისა 
და საერთო ევროპული ბაზრის შესახებ: 

სტატიის დასკვნაში ნათქვამია: XX საუკუნის ორი სოციალ-დემოკრატის 
თვალსაზრისი საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, ქვეყნის რუსულ თუ  ევროპულ 
ორიენტაციაზე, საქართველოს გაწევრიანებაზე ევროპის პოლიტიკურ, სავაჭრო-
ეკონომიკურ თუ სამხედრო კავშირებში რადიკალურად განსხვავებულია და  
ერთგვარად ეხმიანება დღევანდელობას. მსგავსი თემები დღესაც პოლემიკის საგანია 
და ხშირად დაპირისპირების თემაც. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველა აზრს აქვს 
არსებობის უფლება, მაგრამ საქართველოს ევროპული გზა საუკუნეების წინათ არის  
შემუშავებული და მას ალტერნატივა ობიექტურად არ გააჩნია. 

18 ეს არის აკაკი ჩხენკელის პირად არქივში დაცული, ჩხენკელის ხსოვნისადმი მიძღვნილ 
პარიზის ქართული საზოგადოების კრებაზე წარმოთქმული სიტყვის პუბლიკაცია და 
მასში მოყვანილი ფაქტების შეფასება. საარქივო დოკუმენტი ავტოგრაფია, დაწერილია 
შავი მელნით.  ეს სიტყვა წარმოუთქვამს აკაკი ჩხენკელს 1925 წლის 27 სექტემბერს, 
ვარლამ ჩერქეზიშვილის გარდაცვალების გამო შეკრებილი პარიზის ქართული 
საზოგადოების წინაშე. შემდეგ იგი „გუშაგში“ დასაბეჭდად გაუმზადებია და ბევრი რამ 
ამოუკლია, რასაც მოწმობს წითელი ფანქრით გადაშლილი ადგილები. ჩვენ დოკუმეტი 
სრულად, პირველი ვარიანტით მოვიტანეთ. ტექსტის ეს ვერსია ემიგრანტულ პრესაში 
ამ სახით არასდროს გამოქვეყნებულა;

 რუს ემიგრანტთა შეკრებებზე კროპოტკინსა და ჩერქეზიშვლს (რომელთა ფიზიკური 
აღწერაც ასევე საინტერესოა) უფრო დიდ ყურადღებას აქცევდნენ, ვიდრე ისეთ 
სკანდალურ პიროვნებას, როგორიც იყო კრებაზე დამსწრე ნაროდნიკი  კარპოვიჩი, 
რუსეთიდან გამოქცეული ცნობილი მკვლელი. ამით ჩხენკელი ადასტურებს იმ დიდ 
საზოგადოებრივ მხარდაჭერასა და პოპულარობას, რითაც ჩერქეზიშვილი და 
კროპოტკინი ევროპაში სარგებლობდნენ. 

 ვარლამ ჩერქეზიშვილის მეუღლე - ფრიდა - ყველგან (ვიკიპედიასა თუ სამეცნიერო 
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კვლევებში) ფრანგად არის მოხსენიებული, ის კი ჰოლანდიელი იყო,  ამ ოჯახთან ასე 
ახლოს მყოფი ჩხენკელი არ შეიძლება ცდებოდეს (ჰოლანდიელები ეხმარებოდნენ 
ვარლამ ჩერქეზიშვილს საქართველოში 1905 წელს იარაღის ჩამოტანაში, ჰააგის 
კონფერენციისთვის მემორანდუმის გადაცემაში და და სხვ.)ქრისტიან კორნელისონი, 
ჰოლანდიელი ანარქისტი და ჩერქეზიშვილის მეგობარი, რომელმაც 1905 წელს,  
საქართველოში იარაღის ჩამოსატანად ჰოლანდიური გემი შეაძენინა იაპონელთა 
დახმარებით,  იყო მისი მეუღლის ნათესავი.  ჩხენკელის მოგონება ამ ქალს ღირსეულ 
მეუღლედ, ქართული საქმისთვის გულშემატკივარ,  მზრუნველ და თბილ ადამიანად 
წარმოგვიდგენს;

მოგონებიდან ჩანს, რომ  საზღვარგარეთ მცხოვრებ ვარლამ ჩერქეზიშვილს საარსებო 
ფულს უგზავნიდა ჭიათურის შავი ქვის მრეწველთა საზოგადოება; ვარლამს უამრავი 
მეგობარი ჰყავდა ევროპაში, მათ შორის იყვნენ უორდროპები, რომლებმაც მისი 
საშუალებით შეიყვარეს საქართველო. ჩერქეზიშვილი, ჩხენკელთან ერთად, ესწრებოდა 
1910 წელს სევენიკში მარჯორის დაკრძალვას, მან მიიტანა გვირგვინი ქართველი ერის 
სახელით, რომელიც, მარჯორის ანდერძის მიხედვით, მიცვალებულს თან ჩააყოლეს; 
საინტერესოა ჰააგის კონფერენციაზე წარსადგენი დოკუმენტის მომზადების ისტორია 
და ჩერქეზიშვილის როლის ჩვენება ამ საქმეში. ჩხენკელი გვაცნობს, თუ რა დიდ 
სიძნელეთა გადალახვა მოუხდათ  ვარლამ ჩერქეზიშვილსა და მის მეგობრებს, მეფის 
რეჟიმის დროს, სამშობლოში რამდენიმე ათასი ქართველის ხელმოწერის შეგროვებისას 
და იქიდან უცხოეთში არალეგალურად გადმოსატანად. ჩერქეზიშვილს მიაჩნდა, რომ 
ქართველთა ისტორიული უფლება დამოუკიდებლობის მოთხოვნაზე (თუნდაც 
ავტონომიაზე რუსეთის იმპერიაში) უცხოელებისათვის გეორგიევსკის ტრაქტატის 
მოშველიებით უფრო ხელსაყრელი და გასაგები იქნებოდა. „ადვილათ წარმოსადგენია, 
რამდენათ აუცილებელი იყო ვარლამისათვის ტრაქტატის მომარჯვება მეოცე საუკუნის 
დასაწყისში, როცა არამცთუ დამოუკიდებელი არსებობა, თვით სიტყვა საქართველოს 
კონვერტზე წარწერაც აღკვეთილი იყო!“ - ამბობდა  ჩხენკელი; მოგონებაში რამდენიმე 
მაგალითია მოტანილი, სადაც ჩანს ჩერქეზიშვილის მისწრაფება - პრაქტიკულად 
დახმარებოდა ქართველ ხალხს: პოპულარიზაცია გაეკეთებინა ერის უძველესი 
ისტორიულ-კულტურული წარსულისათვის,  ცდილობდა, ქართული 
შინამრეწველობის ნიმუშების ევროპაში გატანისთვის ხელშეწყობას და სხვ.

 საარქივო დოკუმენტში საუბარია ქართულ პრესაში გამოქვეყნებულ ვარლამ 
ჩერქეზიშვილის  შრომებზე, ევროპის პრესასთან მის თანამშრომლობასა და 
საქართველოს თემის პოპულარიზაციაზე, დამოუკიდებელ საქართველოში მის 
ჩამოსვლასა და 1921 წლის თებერვალში რუსი ბოლშევიკების წინააღმდეგ კოჯორ-
ტაბახმელასთან ბრძოლაში მხცოვანი პატრიოტის ჩაბმასა და სხვა დეტალებზე.

19 გენერალი  ვასილ სემიონის ძე გულიაკოვი (1751-1804) კავკასიის დაპყრობისათვის 
ბრძოლებში ერთ-ერთ გამორჩეულ გენერლად ითვლება. 1800 წლის იანვარში 
გულიაკოვი  დაინიშნა კავკასიის ხაზზე, გეორგიევსკში მდგარი ყაბარდოს პოლკის 
მეთაურად, იმავე წელს ეს პოლკი გამოგზავნეს თბილისში,  ციციანოვის მმართველობის  
პერიოდში გულიაკოვი იბრძოდა ომარ ხანის წინააღმდეგ, მონაწილეობდა 1802 წელს 
საქართველოში ანტირუსული გამოსვლების ჩახშობაში. მან თავი დაამახსოვრა კახეთის 
მოსახლეობას ქელმენჩურის შეთქმულების პერიოდში გამოჩენილი სიხისტით, 
ქართველი ხალხის წინააღმდეგობრივი მოძრაობისადმი იმპერიული დამოკიდებუ-
ლებით, სადამსჯელო ოპერაციებში მონაწილეობით. 1803 წელს ჭარ-ბელაქნის 
დამორჩილებისათვის გამართულ ბრძოლაში დაიღუპა.  რუსულ ისტორიოგრაფიაში 
მიჩნეულია კავკასიის ომის გმირად. ოჯახი არ ჰქონია, მთელი სიცოცხლე კავკასიის 
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დაპყრობასა და რუსეთთან შეერთებას შესწირა.  სტატიაში საუბარია საქართველოში 
მის სამხედრო მოღვაწეობაზე, ციციანოვთან ურთიერთობაზე და სხვ. გენერალი 
გულიაკოვი, ციციანოვის ბრძანებით, დაკრძალული იქნა ბოდბეში, წმინდა ნინოს 
სახელობის ეკლესიაში. 

20 პავლე ციციანოვის მმართველობა კავკასიაში გამორჩეულად საინტერესო პროცესებს 
უკავშირდება. ამიტომ, მკვლევართა დიდი ნაწილი ციციანოვის მმართველობის  ამ 
რამდენიმე წელიწადს რუსეთის კავკასიური პოლიტიკის ძირეულ ცვლილებად 
მიიჩნევს. ინგლისელი მკვლევარი ჯონ ბედლი აღნიშნავს, რომ ციციანოვმა, როგორც 
ქართველმა და სამეფო გვარის შთამომავალმა, კარგად იცოდა საქართველოს 
ინტერესები, მაგრამ რადგან რუსეთში დაიბადა, იქ აღიზარდა და რუსეთის მეფის 
სამსახურში ჩადგა, ამიტომ „მისი ღირსების საკითხი იყო, მთელი თავისი ენერგია და 
ნიჭი რუსეთის წინსვლის, მისწრაფებებისა და პოლიტიკური მიზნების 
განსახორციელებლად გამოეყენებინა“. ვფიქრობთ, ეს არ იყო იძულება, ეს იყო თავად  
პავლე ციციანოვის რწმენა და სურვილი. 

 მიუხედავად იმისა, რომ პავლე ციციანოვის საქართველოში ყოფნას მრავალი 
სასარგებლო წამოწყება მოჰყვა, იგი საქართველოს ისტორიაში შევიდა, როგორც 
რუსული რეჟიმის განმტკიცებისათვის  თავდადებული  მებრძოლი, რუსული 
პოლიტიკის გამტარებელი და ქართული  სახელმწიფოებრიობის  ყველა  ძირითადი  
ნიშნის  წამშლელი. მთავარი ღირებულება და პოლიტიკური  მოღვაწის შეფასების 
ძირითადი  კრიტერიუმი არის: თუ რამდენად შეუწყო ხელი ამ მოღვაწემ 
სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებას, რამდენად პასუხობდა მისი მოღვაწეობა 
ეროვნულ ინტერესებს. ციციანოვისა და მოგვიანებით საქართველოს ისტორიოგრა-
ფიაში უმეტესწილად დადებითად შეფასებული მიხეილ ვორონცოვის ღვაწლი, შორს 
იყო ქართველი ხალხის  ეროვნული ინტერესების დაცვისაგან, ემსახურებოდა მხოლოდ 
და მხოლოდ რუსეთის  იმპერიულ გეგმებს.  მაგრამ თუ ვორონცოვი, თავისი ევროპული 
აღზრდისა და განათლების წყალობით, რბილი იმპერიული პოლიტიკის მომხრე იყო, 
ციციანოვი და მისი მემკვიდრეები, განსაკუთრებით ერმოლოვი და პასკევიჩი, ძალის, 
მუქარის, დაშინებისა და შანტაჟის პოლიტიკას მიმართავდნენ კავკასიელი ხალხების 
მიმართ. ციციანოვმა არ დაინდო მცირეწლოვანი შვილების დედა, საქართველოს 
დედოფალი მარიამი, მისი ახლო ნათესავი, მისი წერილებით გამოთქმული თხოვნა-
მუდარა არ გაითვალისწინა და ძალადობის გამოყენების ბრძანება გასცა დედოფლისა 
და სამეფო ოჯახის სხვა წევრების რუსეთში გასახლებაზე. სამაგიეროდ, დიდი პატივი 
მიაგო დედოფალზე მოძალადე გენერალ ლაზარევისა და 1802 წლის ამბებში აქტიურად 
მოქმედ გენერალ გულიაკოვს, რომელიც 1803 წელს ჭარელ ლეკებთან ბრძოლაში 
დაიღუპა. ლაზარევი სიონში, ხოლო გულიაკოვი ბოდბეს მონასტერში მისი ბრძანებით 
დაკრძალეს, მაშინ, როდესაც ბოდბელი ამის წინააღმდეგი იყო. ციციანოვმა მას 
გაუგზავნა მრისხანე ტონით შედგენილი წერილი და გადაწყვეტილება შეაცვლევინა. 
ასევე უმკაცრესი იყო იგი იმერეთის სამეფოსა  და მეფე სოლომონ მეორის მიმართ. 
სტატიაში ასახულია ციციანოვის კულტუროლოგიური საქმიანობა და ქართველი 
თავადებისთვის პრივილეგიების მიცემა, რაც მათი სრულ მორჩილებაში მოყვანისთვის 
იყო საჭირო. 

21 სტატიაში მოცემულია ლექსის _ `საფლავი მეფის ირაკლისა~ ისტორიული 
კონტექსტითა და მხატვრული ასპექტით გაკეთებული ანალიზი. ახსნილია ავტორის 
თვალსაზრისი, რატომ შეიძლებოდა ერთ და იმავე პერიოდში პოეტს დაეწერა 
სახვადასხვა სულისკვეთების ტექსტები, რატომ იყო ბარათაშვილის პოეტური 
სულისკვეთება, ერთი მხრივ, თავისუფლებისა და ქვეყნის დამოუკიდებლობის 
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მეხოტბე და, მეორე მხრივ, განსახილველ ტექსტში (`საფლავი მეფის ირაკლისა~) 
რუსეთის მიერ მისი დაპყრობის გამამართლებელი,  მშვიდობისა და ბედნიერების 
მომტან მოვლენად აღქმული. ნათქვამია, რომ ეს ლექსი გამოხატავს იმ ადამიანის 
განწყობასა და სულისკვეთებას, ვისაც ეძღვნება. ესაა ქართული წარმოშობის,  
გარუსებული მიხეილ ბარატაევისადმი მიძღვნილი, ვისი შეხედულებაც რუსეთ-
საქრთველოს ურთიერთობაზე სწორედ იმგვარი იყო, რაც პოეტს ამ ლექსში აქვს 
დახატული. სტატიაში ნათქვამია, რომ ბარათაშვილი არის ყველაზე თანმიმდევრული 
ეროვნული ცნობიერების პოეტი და მოაზროვნე XIX საუკუნის I ნახევრის ქართულ 
საზოგადოებაში, ის გმობს რუსეთის კოლონიურ-დამპყრობლურ პოლიტიკას, ხოტბას 
ასხამს და ქართულ მწერლობაში ამკვიდრებს თავისუფლებისათვის ბრძოლის იმ 
იდეას, რომელმაც შემდეგში სრულად ჰპოვა ასახვა თერგდალეულთა შემოქმედებაში.  
ყველა მისი ნაწარმოები განმსჭვალულია ერთიანი სულისკვეთებით, თავისუფლებისა 
და დამოუკიდებლობის იდეალის ერთგულებით. `საფლავი მეფის ირაკლისა~ არ არის 
მისი პოლიტიკური და ეროვნული მრწამსის გამოხატულება, ის იმ კაცის 
თვალსაზრისია, ვისაც მიუძღვნა პოეტმა ეს ლექსი და საკუთარი თხოვნით, ალბომში 
ჩაუწერა. ალბომში ჩაწერა კიდევ უფრო მეტ ინტიმურობას ანიჭებს ლექსს, საშუალებას 
გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ მასში გამოხატული თვალსაზრისი, ემოცია და განცდა, 
ბარათაშვილის პოეტური მემკვიდრეობის შეფასებისას ვერ  განზოგადდება და, 
მითუმეტეს, ვერ იქცევა ისეთ გადამწყვეტ არგუმენტად, რაც ბარათაშვილის ეროვნულ-
პოლიტიკური  მრწამსის განმსაზღვრელად გამოდგება. 

22 სტატიაში საუბარია, რომ იაპონია პირველად ქართულ საისტორიო წყაროებში 
მოხსენიებული იყო XIV საუკუნის პირველი ნახევრის ქართველი ანონიმი ავტორის - 
ჟამთააღმწერლის თხზულებაში.

23 სტატიაში გამოქვეყნებულია 1917 წლის 1 მაისით დათარიღებული დოკუმენტი, რომ-
ლიდანაც ნათელი ხდება, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტს, რომელიც 
I მსოფლიო ომის პერიოდში სახელმწიფოებრიობის აღდგენას ცდილობდა გერმანიის 
იმპერიის მხარდაჭერით (რაც 1918 წლის 26 მაისს რეალობად იქცა), სამხედრო 
წარჩინების ნიშნით (მომავალში - „თამარ მეფის ორდენი“) დაუჯილდოებია გერმანელი 
სახელმწიფო მოღვაწე და დიპლომატი ფრიდრიხ-ვერნერ ფონ დერ შულენბურგი (1875-
1944). ეს პიროვნება I მსოფლიო ომის დაწყებამდე  თბილისში გერმანიის იმპერიის 
კონსულის თანამდებობაზე მსახურობდა. 

ამ დოკუმენტის საფუძველზე, დგინდება, რომ საქართველოს  დამოუკიდებლობის 
კომიტეტის წევრებს  ჩვენი სამშობლოს მომავალ სახელმწიფო დროშად წარმოედგინათ 
ალამი - წითელი (შინდისფერი) და შავი ჰორიზონტული ზოლებით. ასეთი სახის დრო-
შა კი უდავოდ ეხმიანება შოთა რუსთაველის პოემაში „ვეფხისტყაოსანი“ დაცულ შემ-
დეგ ცნობას: „ავმართე დროშა მეფისა, ალმითა წითელ-შავითა“.

24 ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ქართული საეკლესიო ტრადიციისა და უძველესი 
ქართული საისტორიო წყაროების მიხედვით, საქართველოს ეკლესიის კუთვნილებას 
წარმოადგენს ახალი აღთქმის უდიდესი სიწმინდე – უფლის კვართი. ქართული 
წერილობითი წყაროების სხვადასხვა რედაქციები საქართველოში უფლის კვართის 
შემოსვენების ისტორიას ერთმანეთისაგან ოდნავ განსხვავებული ვერსიით 
წარმოგვიჩენენ.

  ნაშრომში მოცემულია მცხეთაში უფლის კვართის დაფლულობის შესახებ 
ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი. აღნიშნულია, რომ ქართილი წყაროების 
გარდა უფლის კვართის მცხეთაში დაფლულობის შესახებ აგრეთვე საინტერესო 
ცნობებია დაცული გვიანი ხანით დათარიღებულ უცხოურ, რუსულ და სხვა წყაროებში.
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მითითებულია, რომ ქართული წერილობითი წყაროების გარდა, უფლის კვართმა 
თავისებური ასახვა ჰპოვა ქართულ ჰაგიოგრაფიულ, ლიტურგიკულ ძეგლებში, 
ჰერალდიკურ მასალებში და ქართულ ქრისტიანულ ხელოვნებაში. X საუკუნის 
ცნობილი ჰაგიოგრაფი გიორგი მერჩულე „გრიგოლ ხანცთელის“ ცხოვრებაში 
მიუთითებს, რომ უფლის კვართი დაფლულია მცხეთაში, თუმცა იგი მის ზუსტ 
განსასვენებელს არ მიუთითებს. 

ქართულ წერილობით წყაროებთან ერთად ზოგიერთმა უცხოურმა წყაროებმა მწირი, 
მაგრამ საინტერესო ცნობები შემოგვინახა საქართველოში უფლის კვართის 
დაფლულობის შესახებ. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში 
საქართველოში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერების: დონ ქრისტოფორო დე კასტელის, 
არქანჯელო ლამბერტის, ძამპის და სხვათა ცნობები. ისინი საქართველოში მოძიებული 
ზეპირი ისტორიული წყაროების საფუძველზე რომში გაგზავნილ მოხსენებებში თუ 
თავიანთ შრომებში ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ საქართველოში ინახებოდა 
ქრისტიანული სამყაროს უდიდესი სიწმინდე - უფლის კვართი. თუმცა, აღნიშნავენ, 
რომ მათ იგი თვალით არ უნახავთ. 

აღსანიშნავია, რომ უფლის კვართის მცხეთაში დაფლულობა იყო პირველმიზეზი 
მოციქულთასწორის, ქართველთა განმანათლებლის, წმინდა ნინოს შემოსვლისა 
ქართლის დედაქალაქში, რომლის დროს მთელი ერი მოინათლა და ქართული 
საეკლესიო ტრადიციით, რაც უკანასკნელი გამოკვლებითაც დასტურდება, 
ქრისტიანობა 326 წელს სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადდა. წმინდა ნინოს, 
როგორც ქართული წყაროებიდან ჩანს, ჯერ კიდევ მცხეთაში მოსვლამდე ჰქონდა 
გარკვეული ცნობები უფლის კვართის ადგილსამყოფლის შესახებ. იერუსალიმში ორი 
წლის მანძილზე ყოფნის დროს წმინდა ნინოს ღვთისადმი შიშს და სიყვარულს 
უნერგავდა დვინელი სომეხი ქალი სარა ნიაფორი (სხვა წყაროებით მიაფორი). 

მირიან მეფისათვის მცხეთაში კვართის დაფლულობა მას შემდეგ ხდება ცნობილი, 
როცა იგი მოექცევა ახალ სარწმუნოებაზე და აღიარებს ქრისტიანობის ჭეშმარიტებას. 
ელიოზ მცხეთელის შთამომავლებმა მირიან მეფეს გააცნეს უფლის კვართის 
შემოსვენების ისტორია, მაგრამ მისი ადგილსამყოფელი არ გაუმხილეს. 

ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ IV საუკუნის პირველ 
მეოთხედში ელიოზ მცხეთელის შთამომავლების მიერ მცხეთაში უფლის კვართის 
დაფლვის აღიარებამ სამეფო კარისა და ხალხის ქრისტიანობაზე მოქცევვის პროცესი 
დააჩქარა. 

მცხეთაში IV საუკუნის პირველ ნახევარში უფლის კვართის საფუძველზე აშენდა 
პირველი ქრისტიანული ტაძარი _ სვეტიცხოველი, რომლის სახელწოდება უფლის 
კვართსა და მასთან დაკავშირებულ სასწაულებს უკავშირდება. 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად უფლის კვართის კუთვნილებაზე პრეტენზიას 
აცხადებს რამდენიმე ქვეყანა (საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი), მაგრამ მიჩნეულია, რომ 
ამ ქვეყნებში არსებული სიწმინდეები შესაძლებელია მაცხოვრის სახელს 
უკავშირდებოდეს, მაგრამ იგი არ უნდა წარმოადგენდეს უფლის კვართს. დავძენთ, რომ 
არც ქართული და არც უცხოური წყაროებით არ დასტურდება სვეტიცხოვლის 
სამარხიდან უფლის კვართის  ამოღება და გატანა საქართველოდან. გარდა ამისა, 
ცნობილია, რომ ღვთის ნებით უფლის კვართის გამოჩინება მეორედ მოსვლის ჟამს 
მოხდება, მანამდე კვართი უხილავია და ბუნებრივია მისი გატანა არავის 
ხელეწიფებოდა.

25 ნაშრომში წარმოჩენილია ცნობილი მწიგნობარისა და საზოგადო მოღვაწის ზაქარია 
ჭიჭინაძეს (1853-1931 წწ.) ურთიერთობა მღვდელმთავარ ლეონიდე ოქროპირიძესთან. 
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ირკვევა, რომ იგი დიდად აფასებდა ლეონიდე ოქროპირიძის სარწმუნოებრივ 
მოღვაწეობას და მის საზოგადოებრივ საქმიანობას. მან 1916 წელს მცირე მოცულობის 
ნარკვევი მიუძღვნა იმხანად გურია-სამეგრელოს ეპისკოპოს ლეონიდეს მოღვაწობას.

ამ მცირე მოცულობის ნარკვევში მოკლედ გადმოცემულია ლეონიდე ეპისკოპოსის 
ღვაწლი, მოცემულის მისი ბიოგრაფიული ცნობები. აღნიშნულია, რომ ლეონიდეს 
როგორც სასულიერო პიროვნების ჩამოყალიბებაში დიდი იყო მისი ბიძის ეპისკოპოს წმ. 
მღვდელმთავარ ალექსანდრე ოქროპირიძის ღვაწლი. 

ლეონიდე ეპიკოპოსისადმი მიძღნილ ნარკვევში ზაქარია ჭიჭინაძე მის ბიოგრაფიულ 
ცნობებს იმდროინდელ ისტორიული ვითარების ფონზე გადმოგვცემს. განსაკუთრებით 
წინ წამოსწევს მის საქმიანობას „კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის 
აღმდგენელ საზოგადოებაში,“ სადაც იგი ამავე საზოგადოების სკოლების ინსპექტორის 
მოვალეობას ასრულებდა. განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ლეონიდეს 
სამისიონერო მოღვაწეობას სამცხე-ჯავახეთში და საინგილოს ქართველ მოსახლეობაში. 
ზაქარია ჭიჭინაძის მიერ სათანადოდაა შეფასებული ლეონიდეს არქიმანდრიტობის 
პერიოდი ხირსისა და დავით გარეჯის იოანე ნათლისმცემლის მონასტერში. ზაქარია 
ჭიჭინაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მღვდელმთავრად კურთხევის (1898 წ.) შემდეგ 
მისი საქმიანობის სფერო უფრო გაიზარდა. იგი ამ დროისაათვის განსაკუთრებით 
გამოჰყოფს მის მოღვაწეობას „მცხეთის ტაძრის განმაახლებელი კომიტეტის“ წევრად 
ყოფნის დროს, სადაც მისი უშუალო ჩარევით შეკრებილი იქნა 70 ათასი მანეთი. აქვე 
აღნიშნულია მისი მონაწილეობა ქართული „დაბადების“ შემსწორებელი კომიის წევრად 
მისი არჩევა და სხვა. ზაქარია ჭიჭინაძე აღნიშნავს, რომ გამორჩეულია მისი 
მღვდელმთავრად მოღვაწეობა ჯერ იმერეთის, შემდეგ კი გურია-სამეგრელოს 
ეპარქიაში. ნარკვევის დასკვნით ნაწილში ზაქარია ჭიჭინაძე აღნიშნავ: „ეპისკოპოსი 
ლეონიდე გახლავთ კარგი ეპისკოპოსი თავისი ერისა და ეკლესიის, ჩვენი ტაძრის 
წინაშე. იგი არის ღრმად განათლებული მღვდელმთავარი, საღმრთო წერილსა და 
საღმრთო ზნეობრივ ფილოსოფიურ მწერლობაში, მწერლობითაც დაასაბუთა მან, იგი 
თვალხილული თანამდევარია ქართველი ერის მაჯის ცემის და სამსახურის.“3 ამავე 
ნარკვევში ზაქარია ჭიჭინაძე საინტერესო თვალსაზრის გამოთქვამს ლეონიდე 
ოქროპირიძის მიერ ფოთში 1915 წელს გამოცემული მის მიერ წარმოთქმული 
ქადაგებების შესახებ.

ზაქარია ჭიჭინაძის პატივისცემა ეპისკოპოს ლეონიდესადმი იმითაც გამოვლინდა, 
რომ მან ჯერ კიდევ 1902 წელს დასტამბა ილია ნებოძირელის „იმერეთის ეპისკოპოსი 
ლეონიდი,“ რომელის გავრცელება, როგორც საარქივო მასალებით ირკვევა,  თვითონ 
განახორციელა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ გამოცემას ბოლოში ახლავს რექტორ 
გაიოზ ნაცვლიშვილისა და საქართველოს პირველი ეგზარქოსის ვარლამ ერითავის 
(1811-1817 წწ.) სურათები, რომელიც ზაქარია ჭიჭინაძის კოლექციიდან არის.

ზაქარია ჭიჭინაძე სხვა ქართველ მოღვაწეების მსგავსად სიხარულით შეხვდა 1917 
წლია 12 (25) მარტს მცხეთის სვეტიცხოვლის ტაძარში საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის გამოცხადებას, რომლის მომზადებაში, შემდგომ საქმიანობაში და 
პირველი საეკლესიო კრების მომზადებაში დიდი წვლილი მიუძღოდა გურია-
სამეგრელოს ეპისკოპოსს ლეონიდეს, რომელიც საეკლესიო კრების მოწვევამდე და 
საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავრის არჩევამდე კათოლიკოს-პატრიარქის 
მოსაყდრედ და დროებითი მმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარედ იქნა 
დადგენილი.

ეპისკოპოსი ლეონიდე დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად თავის 
თანამებრძოლებთან ერთად აქტიურად იბრძოდა მოპოვებული თავისუფლების 



110

განხორციელებისათვის, რაც იმდროინდელი ქართველი საზოგადოების და ზაქარია 
ჭიჭინაძის დიდ აღფრთხოვანებას იწვევდა. თუმცა მხარდამჭერებთან ერთად ბევრი 
მისი მოწინააღმდეგე დასახული მიზნის განხორციელებაში ხელს უშლიდა და 
ათასნარი ჭორი ვრცელდებოდა მის შესახებ. ჩვენს მიერ საქართველოს საისტორიო 
არქივში მოძიებული იქნა ზაქარია ჭიჭინაძის მიერ 1917 წლის 19 აგვისტოთი 
დათარიღებული ლეონიდე ოქროპირიძისადმი გაგზავნილი წერილი. როგორც ირკვევა, 
წერილის გაგზავნა უკავშირდება 1917 წლის 13 აგვისტოს  ისტორიულად არსებული 
თბილისის სამიტროპოლიტოს აღდგენას, რომლის საჭიროება განპირობებული იყო 
შემდეგი გარემოებით. ცნობილია, რომ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის 
აღდგენა რუსეთის დროებითმა მთავრობამ ცნო ეროვნული ნიშნის მიხედვით, რაც 
საეკლესიო კანონის უხეშ დარღვევას წარმოადგენდა და ფილეტიზმს არის ცნობილი. ამ 
გადაწყვეტილების მიხედვით თბილისში რუსული სამრევლოებისათვის უნდა 
დადგენილიყო რუსი ეროვნების მღვდელმთავარი, რომელსაც მხოლოდ არაქართველი 
მრევლი დაექვემდებარებოდა. თბილისი უნდა ყოფილიყო ახალი სახელწოდების მქონე 
კავკასიის ეგზარქოსის რეზიდენცია, რაც რათქმა უნდა საეკლესიო კანონის უხეშ 
დარღვევას წარმოადგენდა, რადგან არ შეიძლება ერთიდაიმავე ქალაში ერთი 
აღმასარებელი რამდენიმე მღვდელმთავრის განწესება. ამ ანტიკანონიკური ქმედების 
წინააღმდეგ 1917 წლის 13 აგვისტოს ქართველ სასულიერო პირების ინიციატივით 
თბილისის ქალთა ეპარქიალურ სასწავლებელში ჩატარდა თბილისის სამღვდელოების 
კრება, სადაც აღდგენილი იქნა ისტორიულად არსებული ტფილელის 
სამიტროპოლიტო კათედრა და ხმათა უმრავლესობით ტფილელ მიტროპოლიტად 
არჩეულ იქნა ლეონიდე. იმავე წლის 15 აგვისტოს კი თბილისის სიონის საკათედრო 
ტაძარში იგი დადგენილი იქნა ტფილელ მიტროპოლიტად. აღნიშნული მოვლენა 
მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი იყო. ერთ მხრივ, აღსგა ისტორიული 
სამართლიანობა ტფილელი მიტროპოლიტის კათედრის აღდგენით, რომელიც  XIX 
საუკუნის დასაწყისში, 1811  წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის დაკარგვის შემდეგ გაუქმნდა; მეორე მხრივ, დროებით მთავრობის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილება საეკლესიო კანონიკით დარღვევად იქნებოდა მიჩნეული.  
სწორედ ასეთ ვითარებაში გაიგზავნა ზაქარია ჭიჭინაძის წერილი ლეონიდე 
ოქროპირიძისადმი. ტფილელი მიტროპოლიტის კათედრის აღდგენის შემდეგ, 1917 
წლის 23 აგვისტოს ქართველი საზოგადოების ძალისხმევით დაკავებული იქნა 
ეგზარქოსის ყოფილი შენობა, სადაც იმავე დღეს გადაყვანილი იქნა კათოლიკოს-
პატრიარქის მოსაყდრე ლეონიდე. მიტროპოლიტ ლეონიდე ოქროპირიძისა და მისი 
მომხრეების დამსახურებით 1917 წლის სექტემბერში ჩატარებულმა პირველმა 
საეკლესიო კრებამ  ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგაირჩია პირველი მწყემსმთავარი.

26 ნაშრომში პროფესორ ვახტანგ გამრეკელის 110 წლისთავთან დაკავშირებით 
შესწავლილია მისი ღვაწლი კავკასიოლოგიის კვლევაში. აღნიშულია, რომ იგი იყო 
პირველი მკვლევარი, რომელმაც ქართულ და უცხოურ წყაროებზე დაყრდნობით 
შეისწავლა და გაარკვია ქვალების ისტორია. ნაშრომში წარმოჩენილია მისი ცხოვრების 
უცნობი დეტალები. იგი რეპრესირებული პიროვნება იყო და იდევნებოდა საბჭოთა 
რეჟიმის მიერ. მან თავისი ცხოვრების ახალგაზრდული წლები გადასახლებაში გაატარა.  
ამისდამიუხედავად მან საინტერესო ნაშრომები დაგვიტოვა. თუმც, დღემდე 
სათანადოდ არ არის შეფასებული მისი ღვაწლი კავკასიოლოგიის საკითხების 
კვლევაში. საკითხით დაინტერესებული მკვლევარებისათვის უცნობია ვახტანგ 
გამრეკელის გამოუქვეყნებელი ნაშრომები, რომლებმაც დღის სინათლე სხვადასხვა 
მიზეზების გამო ვერ იხილეს. აგრეთვე უცნობია მისი ცხოვრებისა და საზოგადოებრივი 
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მოღვაწეობის ისეთი მხარე, რომლის გამო იგი საბჭოთა რეჟიმის მიერ იდევნებოდა. 
ნაშრომში გადმოცემულია ვახტანგ გამრეკელის ბიოგრაფია. აღსანიშნავია, რომ როცა 
ხელისუფლებამ რეპრესირებულთა საქმეებს გადახედა და მოახდინა მათი დიდი 
ნაწილის რეაბილიტაცია, ვახტანგ გამრეკელმა რეაბილიტაციაზე იმ მოტივით: „მე თუ 
დამნაშავე ვიყავი, მაშინ რეაბილიტაცია რა საჭიროა? და თუ არაფერი დამიშავებია, 
მაშინ რეაბილიტაცია მე კი არა, ამ ხელისუფლებას სჭირდება. მან უნდა აღიაროს 
დანაშაული! ჩემთვის ესეც საკმარისი იქნება. 

ვახტანგ გამრეკელი ფართო ერუდიციის პიროვნება გახდა. იგი კარგად იცნობდა 
ქართულ, რუსულ, გერმანულ ლიტერატურას და ფილოსოფიას. გერმანული 
ფილოსოფიისადმი ინტერესი მან იმითაც გამოხატა, რომ 1957-1960 წლებში გერმანული 
ენიდან ქართულად თარგმნა ლუდვიგ ფოიერბახის ფილოსოფიური ნაშრომები: 
„ფრაგმენტები ჩემი ფილოსოფიური განვითარების დახასიათებისათვის;“ 
„ფილოსოფიური რეფორმების წინასწარი თეზისები“ და „მომავლის ფილოსოფიის 
საფუძვლები,“ რომლებიც აკადემიკოს შალვა ხიდაშელის წარდგინებითა და 
რედაქტორობით ფილოსოფიის ინსტიტუტის შრომებში დაიბეჭდა.  ეს იყო ქართულ 
ენაზე პირველი მცდელობა ასეთი ხასიათის ნაშრომების გამოცემისა.

ნაშრომში შეფასებულია ვახტანგ გამრეკელის სამეცნიერო მემკვიდრეობა, ყურადღება 
გამახვილებულია, არა მარტო მის გამოქვეყნებულ ნაშრომებზე, არამედ მის 
გამოუქვეყნებელ ნაშრომებზეც.

მისი ნაშრომები ძირითადად ეყრდნობა წერილობით წყაროებს. რუსეთის არქივებში 
მრავალწლიანი მუშაობის დროს ვახტანგ გამრეკელმა საინტერესო, მანამდე უცნობი 
მასალები გამოავლინა XVIII საუკუნის საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის 
ურთიერთობის შესახებ. 

ბოლო დროს იგი მუშაობდა კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში. 1973 
წლიდან ინსტიტუტის ხელმძღვანელობის დავალებით ყოველწლიურად ვახტანგ 
გამრეკელი 4-5 თანამშრომლის თანხლებით შემოქმედებითი მივლინებით 
იგზავნებოდა მოსკოვისა და ლენინგრადის არქივებში საქართველოს შესახებ არსებული 
მასალების მოძიებასა და ასლების გადაღებისათვის. აღნიშნული ჯგუფის მიერ 
მიკროფირების სახით ჩამოტანილია არაერთი საინტერესო მასალა, ხოლო 
დაზიანებული წყაროს ასლის გასაკეთებლად ხელით ხდებოდა მისი გადაწერა. დღეს კ. 
კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ცენტრში დაცულია ვახტანგ გამრეკელის 
ხელმძღვანელობით მოძიებული საინტერესო მასალები.

27 ნაშრომში უცნობ წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია წმ. მღვდელმთავარ 
გაბრიელ ეპისკოპოსისა და ცნობილი საზოგადო მოღვაწის გაბრიელ ეპისკოპოსის 
ურთიერთობა. ირკვევა, რომ ამ ორ დიდ მოღვაწეს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. 
გაბრიელ ეპისკოპოსი თბილისის სასულიერო სემინარიაში ასწავლიდა იაკობ 
გოგებაშვილს. მათი ურთიერთობა სისოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა. ჩვენს მიერ 
გამოქვეყნებულია საისტორიო ცენტრალურ არქივში დაცული უცნობი მასალა, 
რომელიც ასახავს ამ ორი პიროვნების ურთიერთობა. დასტურდება, რომ იაკობ 
გოგებაშვილის დიდი დახმარებით გამოიცა გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგებების მეორე 
გამოცემა. 

ნაშრომში გამოქვეყნებული წერილები განხილულია ტექსტოლოგიური 
თვალსაზრისით. 

28 ინგლისელი მოგზაური (1841-1895); მას ეკუთვნის სამოგზაურო წიგნი „ჩანაწერები 
კავკასიის შესახებ“ (ლონდონი, 1883), რომელშიც მოცემულია მთელი საქართველოს 
მეტ-ნაკლები აღწერა. წიგნის მესამე თავი ეხება თბილისს. ავტორი აღწერს თბილისის 
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გარეგან სახეს, ქალაქის საზოგადოებას, სახალხო გართობებს, აბანოებს, ვაჭრობას, 
ხალხის ზნე-ჩვეულებებს და სხვა; აგრეთვე ასახელებს ვინმე ყაჩაღ ტატო სალოკიძეს.

29 ბრიტანეთის პირველი ვიცე-კონსული (1839-46 წწ) ბათუმში უგზავნის 1840 წელს 
ბრიტანეთის მთავრობას მოხსენებას ბათუმის შესახებ. გარდა პუნქტის გარეგანი სახის 
აღწერისა, ეხება მის ჰავას, ნავსადგურს, ბაზარს; აგრეთვე, ადგილობრივ მმართველთა 
ურთიერთობებს და ახასიათებს მათ პიროვნებებს. ვრცლად ეხება ბათუმის სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობას და ვაჭრობას, მოაქვს იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკური 
მაჩვენებლები.

30 გერმანელი მეცნიერი, ლინგვისტი-ორიენტალისტი რუსეთის საიმპერატორო 
მეცნიერებათა აკადემიამ მიავლინა კავკასიაში 1807-1808 წლებში. აქედან 6 თვე დაჰყო 
საქართველოში. კავკასიასა და საქართველოს მან უძღვნა რამდენიმე სქელტანიანი 
ნაშრომი. აღნიშნული თემა ამოღებულია კლაპროტის წიგნიდან „კასპიისა და შავ 
ზღვებს შორის მდებარე რუსული პროვინციების აღწერა“ (ბერლინი, 1814). ცნობები 
ეხება იმერეთს, სამეგრელოს, გურიასა და აფხაზეთს. ჩვენ წარმოვადგინეთ ამ ცნობათა 
თარგმანი და კომენტარები. ავტორი აგვიწერს ამ პროვინციათა პოლიტიკურ-
სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებას, მათ მოსახლეობას, სარწმუნოებას, ჰავას, 
ნიადაგების ნაუოფიერებას და სხვა.

31 ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს „მოგზაურობის“ (Frederic Dubois de Monpereux,  
Voyage autour du Caucase chez les Therkesses et les Abkhases, en Colchide, en Georgie, en 
Armenie et en Crimee, ტ. I-VI, არის, 1839-1843) მესამე ტომი შეიცავს  საინტერესო მასალას 
გურიის შესახებ. მათ შორის ერთ-ერთი თავი ეძღვნება ლიხაურისა და შემოქმედის 
ღირსშესანიშნაობათა აღწერას. ლიხაურის (თამარის/ჭანიეთის) ციხე გვიანდელი 
შუასაუკუნეების ძეგლია; შემოქმედის სამონასტრო კომპლექსში კი შედის 
განვითარებული შუასაუკუნეების ეპოქის ღვთაების ტაძარი და XVI ს. გუმბათოვანი 
ეკლესია „ზარზმა“.

სტატიაში წარმოდგენილია აღნიშნული ძეგლების შესახებ მასალა სათანადო 
კომენტარების თანხლებით.

32 სტატია ეძღვნება საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II-ის  
გარდაცვალების 100 წლისთავს. მასში საარქივო მასალისა და ლიტერატურის ანალიზის 
საფუძველზე ნაჩვენებია კირიონ (ერისკაცობაში - გიორგი) საძაგლიშვილის, როგორც 
საზოგადო და საეკლესიო მოღვაწის, მეცნიერის პორტრეტის უმთავრესი ასპექტები; 
შეფასებულია მისი მრავალფეროვანი პუბლიცისტური და სამეცნიერო მემკვიდრეობა.

კირიონ საძაგლიშვილის მსოფლმხედველობის ამოსავალი  ქრისტიანული 
სარწმუნოებაა. რელიგიის, მეცნიერებისა და ფილოსოფიის ურთიერთმიმართების 
მისეული გაგების მიხედვით ის თავისი დროის თავისუფალი მოაზროვნეა. კირიონის 
აზრით, კაცობრიობის პროგრესის განმსაზღვრელი კრიტერიუმებია: შემეცნების 
პროცესის გათავისუფლება ავტორიტეტებისგან, განათლებისა და მეცნიერებისკენ 
სწრაფვა, ცოდნის საზოგადოების საკეთილდღეოდ გამოყენება, სამყაროს შემეცნებისას 
მატერიისა და იდეის ჰარმონიული გააზრება, მეცნიერების ზნეობრივი დანიშნულება. 
ყოველივე ამას მჭიდროდ უკავშირდება ადამიანის აბსოლუტური ღირებულების იდეა. 
ინდივიდების ერთმანეთთან თუ ღმერთთან მიმართების საყოველთაო სიყვარულისა 
და თანასწორობის პრინციპის აღიარება კირიონის ჰუმანიზმის საუკეთესო 
გამოხატულებაა. ძლიერი, თავისუფალი სახელმწიფო არის კირიონ საძაგლიშვილის 
სახელმწიფოებრივი იდეალი და ადამიანის ღირსების დაცვის გარანტი. 
სახელმწიფოებრივი იდეალის ფორმირებაში პრიორიტეტულ მნიშვნელობას ის 
ზნეობას  აკუთვნებს, ამიტომ ეკლესიას, როგორც ერის ზნეობრივი სახის დამცველს 
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საპასუხისმგებლო მისიას აკუთვნებს. კირიონ საძაგლიშვილი  ერს განიხილავდა, 
როგორც ერთიან სხეულს, ზე-კლასობრივ ერთობას და ემხრობოდა ეროვნულ ძალთა 
კონსოლიდაციის იდეას; მცირერიცხოვან და თავისუფლებისთვის მებრძოლ ერებში  
განვითარების საშუალებად თვლიდა ენის დაცვა-შენარჩუნებას, ქვეყნის ისტორიის 
შესწავლას, სარწმუნოების, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, განათლებას.

კირიონის მიზანი იყო საქართველოს საეკლესიო და სახელმწიფოებრივი მთლიანობის 
განმტკიცება, რისთვისაც მუდმივად იბრძოდა. ამით აიხსნება დევნა-შევიწროება, 
რომელსაც ის რუსეთის იმპერიის ხელისუფლებისგან განიცდიდა. ეპისკოპოსი 
კირიონი იყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის ერთ-ერთი 
პრაქტიკული წინამძღოლი. 1905-1906 წლებში უწმინდეს სინოდის სხდომებზე 
წაკითხულ მოხსენებებში მან გადმოსცა საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის 
ისტორიული, კანონიკური, სამართლებრივი და პრაქტიკული საფუძვლები. კირიონ 
საძაგლიშვილის პოზიცია საქართველოს ეკლესიის გათავისუფლების შესახებ ქართველ 
ავტოკეფალისტებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი და აქტიური იყო. 
ავტოკეფალური მოძრაობა 1917 წლის 12 მარტს საქართველოს ეკლესიის 
დამოუკიდებლობის აქტით დაგვირგვინდა. გათავისუფლებული ეკლესიის 
კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II-ის ეპისტოლეებში გაცხადდა საქართველოს 
ეკლესიის სამოქმედო პროგრამა: საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურობის 
ტერიტორიული პრინციპით განხორციელება, რუსული საეკლესიო პოლიტიკის 
შედეგად ეკლესიასა და სამწყსოს შორის დარღვეული კავშირის გამთლიანება, 
სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და დაცვა, კავკასიელ ხალხთა შორის 
ეროვნებათაშორისი ურთიერთობის მოგვარება, ერის კულტურული და განათლების 
დონის ამაღლება. 

კირიონ (გიორგი) საძაგლიშვილის საისტორიო შეხედულებების გაცნობა ადასტურებს, 
რომ იგი თავისი დროის თვალსაჩინო ქართველი მეცნიერი და ისტორიკოსია, 
განსაკუთრებით საეკლესიო ისტორიის დარგში. იგი შესანიშნავად იცნობდა და 
ფლობდა თავისი დროის უახლეს მეთოდოლოგიურ სისტემებს, წყაროთმცოდნეობით 
და ისტორიოგრაფიულ ბაზას. ნაყოფიერი იყო მისი არქეოგრაფიული მოღვაწეობა, 
სიძველეთა მოძიების, დაცვის და შესწავლის, საეკლესიო ისტორიის წყაროების 
მეთოდური დამუშავების საკითხში. ფართო იყო მისი სამეცნიერო კონტაქტები არა 
მხოლოდ რუსეთში, მის ფარგლებს გარეთაც. მასთან თანამშრომლობდნენ ცნობილი 
მეცნიერები: ა. პალმიერი, გ. ბერმანი, ა. ჰარნაკი, ი. პალმოვი, ი. სოკოლოვი, ნ. 
გლუბოკოვსკი, ნ. ზაოზერსკი, ალ. ხახანაშვილი, ალ. ცაგარელი, მ. ჯანაშვილი, კ. 
კეკელიძე და სხვა. ცნობილია მისი ნაშრომები: К вопросу о грузинской церковной 
историографии; Краткий очерк грузинской церковной истории; Св. равноапостольная 
Нина; Царь Мириан Хосроиани;  Двенадцативековая религиозная борьба православной 
Грузии с исламом; Назревший вопрос; История Грузинской церкви  и Экзархата за  XIX 
столетия; Грузинский церковный вопрос; Что вынуждает грузин дабиватся 
возстановления своей церкви?; Какой Иверии дарована автокефалия в XI веке; 
Национальний принцип в церкви; Культурная роль Иверии в истории Руси და სხვა. 

კირიონ საძაგლიშვილის საკვლევი თემატიკა, საისტორიო პრობლემების გააზრება 
ახლოს დგას „კულტურულ-ისტორიული“ სკოლის ტრადიციებთან. ის იზიარებს 
საქართველოს ისტორიაში ქრისტიანობის ადგილისა და როლის საღვთისმეტყველო 
კონცეფციას; სამეცნიერო მოღვაწეობის დასაწყისშივე განსაზღვრა საქართველოს 
ეკლესიის ისტორიოგრაფიის განვითარების დონე, შეიმუშავა საქართველოს ეკლესიის 
ისტორიის პერიოდიზაცია; ერთ-ერთმა პირველმა დააყენა საკითხი საქართველოს 
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საეკლესიო ისტორიის ფუნდამენტური და სისტემური შესწავლის  შესახებ; სცადა 
საქართველოს საეკლესიო ისტორია განეხილა ქრისტიანობის ისტორიისა და მსოფლიო 
ისტორიის კონტექსტში. საქართველო-რუსეთის კულტუროლოგიური 
ურთიერთმიმართების თვალსაზრისით ყურადღებას იპყრობს, კირიონის მიერ, დიდ 
ერებზე მცირე ერების  კულტურულ-რელიგიური ზეგავლენისა და როლის კონცეფცია. 
მეცნიერმა აღიარა საქართველოს მხრივ ახლად გაქრისტიანებულ რუსეთზე 
მნიშვნელოვანი რელიგიური და კულტურული გავლენა. მისი საისტორიო 
კონცეფციით, ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შემდეგ მართლმადიდებლობის დაცვის 
ფუნქცია რეალურად საქართველომ იტვირთა, რასაც შეალია სასიცოცხლო ენერგია.

მთელი რიგი სამეცნიერო-საისტორიო პრობლემები კირიონ საძაგლიშვილს თავისი 
ეპოქის მიღწევების დონეზე ესმოდა, ხოლო მისი ზოგიერთი თვალსაზრისი და იდეები,  
თანამედროვე ისტორიოგრაფიაც პასუხობს და დღესაც აქტუალურია.

33 წარმოდგენილ ნაშრომში ნაჩვენებია საქართველოს კათოლიკს-პატრიარის კირიონ II-
ის (ერისკაცობაში - გიორგი საძაგლიშვილი (1855-1918)) საისტორიო კონცეფციები და 
შეხედულებები საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ. 

კირიონ საძაგლიშვილის ნაშრომები ასახავენ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების 
პოლიტიკურ, კულტურულ და რელიგიურ ასპექტებს.  მისი აზრით, ერთმორწმუნეობა 
ის იდეოლოგიური საფუძველი იყო, რამაც მძიმე პოლიტიკურ მდგომარეობაში მყოფი 
საქართველო რუსეთთან ურთიერთობის გზაზე გაიყვანა. მეცნიერი მიუთითებს, 
რუსეთის მიერ საგარეო პოლიტიკაში რელიგიის ინსტრუმენტალიზაციის ფაქტორს, 
რომელიც პეტრე I-ის დროიდან რუსეთს საქართველოს მიმართ არაერთხელ 
გამოუყენებია. ქართული სამეფო-სამთავროებით რეალურ დაინტერესებას, მკვლევარი 
ხედავს იმპერატორ ეკატერინე II-ის მიერ ანტიოსმალური კამპანიის (1768-1774) 
წამოწყების შემდეგ, როდესაც საქართველოს ოსმალეთის წინააღმდეგ  რუსეთის 
მოკავშირის მისია უნდა შეესრულებინა. 

1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატს, ეპისკოპოსი კირიონი ქართლ-კახეთის მიერ 
რუსეთის „პროტექტორატის“ აღიარებად თვლის, რასაც ქართლ-კახეთის 
სამეფოსთვისმძიმე შედეგი მოჰყვა: ირანის მმართველის აღა-მაჰმად ხანის დამსჯელი 
ლაშქრობა, რამაც ქვეყნის ძალები საბოლოოდ გატეხა. ეპისკოპოსი კირიონი რუსეთის 
მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს ანექსიას ამ ორი ქვეყნის „შეერთებას“ და „პოლიტიკურ-
რელიგიურ აქტს“ უწოდებს, თუმცა მკვლევრის  პროტესტი, ამ აქტის გამო, აშკარად 
იგრძნობა. ეპისკოპოსი შენიშნავს, რომ გიორგი XII-მ გარდაცვალების გამო ვერ მოასწრო 
თავისი ხელმოწერით „შეერთების“ პირობების დამტკიცება. ქართლ-კახეთის სამეფოს 
გაუქმება მხოლოდ მანიფესტის ძალით გამოცხადდა. ამით კირიონი მიანიშნებს, რომ ეს 
არ იყო სამართლებრივად გამართული, დოკუმენტურად დადასტურებული აქტი და ის 
ქართული მხარის ოფიციალური დასტურის გარეშე განახორციელა რუსეთის იმპერიამ.

ქართულ-რუსულ საეკლესიო ურთიერთობების განხილვისას მკვლევრის 
განსაკუთრებული ინტერესი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხს ეთმობა. 
1906 წელს სრულიად რუსეთის საეკლესიო კრების წინასწარი სათათბიროს სხდომებზე 
წარმოდგენილ მოხსენებებში, მან დაასაბუთა რუსეთის მიერ 1811 წელს საქართველოს 
ეკლესიის ავტოკეფალიის, კათოლიკოს-პატრიარქის ინსტიტუტის გაუქმების 
უსამართლობა. საქართველოს დამოუკიდებელი ეკლესიის ნაცვლად საქართველოს 
საეგზარქსოს შექმნა, ეპისკოპოსმა შეაფასა, როგორც ძალმომრეობის აქტი, რომლის 
შედეგები იყო: 1. საქართველოს ეკლესიის სიცოცხლისუნარიანობის შეწყვეტა, 
რელიგიური ცხოვრების ნორმების განადგურება; 2. ეკლესიას, რუს ეგზარქოსებსა და 
მრევლს შორის კავშირის დარღვევა; ქართული  ტრადიციების, ენის, საჭიროებების 
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იგნორირება. კირიონი მოითხოვდა: აღდგენილიყო უსამართლოდ გაუქმებული 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალობა ტერიტორიული პრინციპის მიხედვით და 
განახლებულიყო საქართველოს კათოლიკოსის ტიტული. საქართველოს 
საეგზარქოსოში საეკლესიო მიწები სახელმწიფო ხაზინას გადაეცა. ქართველი 
ავტოკეფალისტების მოთხოვნები საეკლესიო მამულების ეკლესიისთვის დაბრუნებას 
ითვალისწინებდა. კირიონ ეპისკოპოსმა საეკლესიო-საადგილმამულო ურთიერთო-
ბების შესახებ კვლევებში ავტოკეფალური მოძრაობის ამ  მოთხოვნებსაც გაუმყარა 
საფუძველი.

საქართველო-რუსეთის კულტუროლოგიური ურთიერთმიმართების თვალსაზრისით 
ყურადღებას იპყრობს, კირიონ ეპისკოპოსის მიერ, დიდ ერებზე მცირე ერების  
კულტურულ-რელიგიური ზეგავლენისა და როლის დასაბუთების მცდელობა,  მაგ.: 
„ქართლის ცხოვრების“ გავლენა რუსულ მატიანეზე - „გადასულ დღეთა ამბავზე“, 
რუსული მონაზვნობის ფუძემდებლის წმ. ანტონ პეჩორელის ბერად კურთხევა ათონის 
ივერთა მონასტერში, ქართული ანბანის გარკვეულწილადი გავლენის შესახებ რუსულ 
ანბანზე, ქართული სიმღერის პოლიფონიურობის გავლენა სლავურ საეკლესიო 
სიმღერაზე, ქართული ხატწერის გავლენა რუსულზე, ღვთისმსახურების ზოგიერთი 
რიტუალის იდენტურობა ქართულ და რუსულ ლიტურგიკაში და სხვა. კირიონი 
მიუთითებს ქართულ-რუსული რელიგიურ-კულტურული და საგანმანათლებლო 
ურთიერთობების ინტენსიურ ხასიათზე უცხოეთში მდებარე ქართული სავანეებიდან: 
ათონის ივერთა და პეტრიწონის მონასტრებიდან, აგრეთვე, შავიზღვისპირეთის 
მიწებიდან. კირიონმა დაასაბუთა ტავრიდის ნახევარკუნძულზე, ხერსონის 
მახლობლად, ქართული ქრისტიანული თემისა და  საკათედრო ტაძრის არსებობა და VI 
საუკუნეში ქართველთა სამისიონერო საქმის წარმატება ამ რეგიონში. მისი საისტორიო 
კონცეფციით, ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შემდეგ  საქართველომ იტვირთა 
ისლამური სამყაროსგან ბუფერის როლი, მართლმადიდებლობის დაცვის ფუნქცია, 
რასაც შეალია თავისი სასიცოცხლო ენერგია. კირიონის აზრით, რუსეთის 
შემდგომი პოლიტიკური წარმატებები გარკვეულწილად განპირობებული იყო 
ქრისტიანული აღმოსავლეთის პოლიტიკური უბედურებით. კირიონ საძაგლიშვილის 
ზოგი მოსაზრება შესაძლოა სადაო იყოს, მაგრამ კონცეპტუალურად ძალიან 
საინტერესოა. ის ემსახურებოდა ქართული ეროვნული ცნობიერების, ღირსების და 
თვითშეგნების აღდგენის იდეას.

34 ღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ნავსადგურებით: ბათუმით, ფოთით, ანაკლიით, 
სოხუმით, გელენჯიკით, სუჯუკ-კალეთი და ანაპით რუსეთის დაინტერესება XIX 
საუკუნის დასაწყისის არაერთ რუსულ ოფიციალურ დოკუმენტში იკვეთება. პირველი 
ნავსადგური შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, სადაც რუსეთმა დესანტი გადმოსხა 
და თავისი ფორპოსტი შექმნა, ყულევი (რედუტ-ყალე) იყო. 1806-1812 წლების რუსეთ-
ოსმალეთის ომის დროს შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთი სანაპიროები რუსეთის 
მთავარი სამიზნე გახდა. საიმპერატორო კარზე განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 
აფხაზეთზე გავლენის მოპოვების საკითხი, რასაც ხელსაყრელ ნიადაგს თვით 
აფხაზეთის მთავრისა და მისი ოჯახის ზოგიერთი წევრის აშკარა პრორუსული განწყობა 
უქმნიდა. 1810 წლის 10 ივლისს რუსთა ჯარმა აიღო სოხუმის ციხე, სადაც მამის 
მკვლელი _ ასლან-ბეი შერვაშიძე იყო გაბატონებული. იმავე წლის ოქტომბერში კი 
რუსეთის მფარველობაში იქნა მიღებული აფხაზეთის მთავარი გიორგი შერვაშიძე. 1812 
წელს რუსეთ-ოსმალეთის ომი დასრულდა და 16 მაისს ქ. ბუქარესტში ზავი დაიდო, 
რომელზეც რუსეთის მხრიდან ხელი მ. კუტუზოვმა მოაწერა. სწორედ მისი ნიჭისა და 
გამოცდილების წყალობით საზავო ხელშეკრულებაში ჩაიდო ორაზროვანი მუხლები, 
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რაც რუსულმა მხარემ თავის სასარგებლოდ მაქსიმალურად გამოიყენა. ეს შეფასება 
განსაკუთრებით ეკუთვნის VI მუხლს, რომელიც უშუალოდ საქართველოს ეხებოდა. 
აღნიშნული არტიკულის მიხედვით, რუსეთსა და ოსმალეთს შორის საზღვრები ომამდე 
(1806 წლამდე) მდგომარეობაში უნდა აღდგენილიყო, რუსეთი კი ვალდებულებას 
კისრულობდა, რომ ოსმალეთისთვის „იარაღით დაპყრობილი“ ტერიტორიები 
დაებრუნებინა. VI პუნქტში მეტი კონკრეტიკა არ იყო, რამაც მისი სხვადასხვა 
ინტერპრეტირების შესაძლებლობა წარმოშვა. ოსმალეთი იმერეთის სამეფოს, 
სამეგრელოს, გურიისა და აფხაზეთის სამთავროებზე აცხადებდა პრეტენზიებს. 
რუსეთმა კი მას მხოლოდ ფოთისა და ახალქალაქის ციხეები დაუბრუნა. სულთნის კარი 
განსაკუთრებული კატეგორიულობით რუსებისგან სოხუმის ციხის დაცლას 
მოითხოვდა, რასაც რთული საერთაშორისო ვითარების მიუხედავად, რუსული მხარე 
ეწინააღმდეგებოდა. ამ საკითხზე 1813-1816 წლებში რამდენჯერმე უკიდურესობამდე 
დაიძაბა რუსეთ-ოსმალეთის ურთიერთობები. რუსეთის კავკასიური ადმინისტრაციის 
უმაღლესი რანგის მოხელეებს კარგად ჰქონდათ გააზრებული ის უარყოფითი 
შედეგები, რაც რუსული ჯარის ამ ტერიტორიიდან გაყვანას მოჰყვებოდა.

35 ალექსანდრე ბეკოვიჩ-ჩერქესკი ყაბარდოელი თავადის დევლეთ გირეი ბეკმურზინის 
(ჯამბულატოვის) რუსული გვარ-სახელია. იგი პეტრე I-ის თანამოაზრე იყო. 1707 წელს 
პეტრე I-მა ბეკოვიჩ-ჩერქესკი სხვადასხვა მეცნიერების შესასწავლად საზღვარგარეთ 
გაგზავნა, საიდანაც რუსეთში 1709 წელს დაბრუნდა. 

XVIII საუკუნის დასაწყისში ყაბარდოელები ოსმალეთ-ყირიმხანისგან სასტიკ 
შევიწროვებას განიცდიან. 1707 წელს ისინი კანჯალის ბრძოლაში ამარცხებენ 
ყირიმხანის ჯარებს, რის შემდეგაც იძულებულნი არიან დახმარებისთვის რუსეთს 
მიმართონ. 1710-1713 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს ალექსანდრე ბეკოვიჩ-
ჩერქესკი მონაწილეობს 1711 წელს რუსეთ-ყაბარდოს ერთობლივ სამხედრო 
ექსპედიციაში ყუბანისპირელთა (ოსმალეთ-ყირიმხანის მოკავშირის) წინააღმდეგ, 
რომელიც ამ უკანასკნელთა დამარცხებით დამთავრდა. რუსეთ-ოსმალეთის ომში 
რუსეთმა მარცხი განიცადა. საზავო ხელშეკრულების შემუშავებისას ყაბარდოს საკითხი 
დღის წესრიგშიც არ ყოფილა დაყენებული.

ყაბარდოს უმძიმესი მდგომარეობიდან გამოსაყვანად ალექსანდრე ბეკოვიჩ-ჩერქესკი 
ადგენს „ყაბარდოს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის პროექტს“, რომელშიც 
ცდილობს პეტრე I-ს დაუსაბუთოს ის სარგებელი, რაც რუსეთის სახელმწიფოს 
ყაბარდოს ქვეშევრდომობაში მიღებით ექნება (ავტონომიურ საწყისებზე). პეტრე I-ის 
იმდროინდელ გეგმებში კასპიის ზღვის აღმოსავლეთი სანაპიროების გავლით 
ინდოეთში მიმავალი გზის მოძიება იკავებს პირველ ადგილს, რის გამოც ოსმალეთ-
ყირიმხანთან დაპირისპირებას ის მაქსიმალურად არიდებს თავს  (1713 წელს რუსეთსა 
და ოსმალეთს შორის ზავი დაიდო) და ყაბარდო მისი ყურადღების მიღმა რჩება.

1716-1717 წლებში ბეკოვიჩ-ჩერქესკი კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროების 
გამოკვლევის მიზნით მოწყობილ ექსპედიციას ხელმძღვანელობს და ადგენს კასპიის 
ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროების პირველ რუკას. აღნიშნული რუკისთვის პეტრე I-ს 
საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრად ირჩევენ. ბეკოვიჩ-ჩერქესკის პეტრესგან 
ასევე დავალებული აქვს მდინარე ამუდარიის სათავის გამოკვლევა და ინდოეთში 
მიმავალი გზის მოძიება. მას მინიჭებული აქვს ხივისა და ბუხარის ელჩის 
უფლებამოსილებაც. მესამე ექსპედიცია მისი მონაწილეებისთვის ტრაგიკულად 
დამთავრდა (1717 წ.) - ხიველები თავიანთ სამფლობელოში შესულ რუსულ რაზმს 
დაუპირისპირდნენ და ყველა დახოცეს (სამშობლოში მხოლოდ რამდენიმე მათგანი 
დაბრუნდა). წამებით მოკლეს ბეკოვიჩ-ჩერქესკიც.
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36 ქართველი საზოგადო მოღვაწე, მრეწველი და ქველმოქმედი დავით სარაჯიშვილი 
1848 წლის 23 ნოემბერს ტფილისში დაიბადა. მან მრავალმხრივი განათლება ჯერ 
მშობლიურ ქალაქში, შემდეგ კი გერმანიისა და საფრანგეთის უნივერსიტეტებში მიიღო.

სტატიის მიზანს წარმოადგენს ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის არქივში, ხარისხის 
მინიჭების აქტებში მიკვლეული საბუთების საფუძველზე ამ დიდი ქართველის 
ბიოგრაფიიდან ბუნდოვანი საკითხების დაზუსტება. კერძოდ, რომელ უნივერსიტეტში 
და რა ხარისხი ჰქონდა მიღებული. აღნიშნულთან დაკავშირებით მისი ბიოგრაფები 
განსხვავებულ ინფორმაციებს გვაწვდიან.

ახალმა საბუთებმა ეჭვქვეშ დააყენა დავით სარაჯიშვილის დაბადების აქამდე 
ცნობილი თარიღი - 28 ოქტომბერი. ამ მხრივ, წარმოებულ კვლევას ჯერჯერობით 
შედეგი არ გამოუღია. თარიღის დასაზუსტებლად დამატებითი მასალაა საჭირო. 

დავით სარაჯიშვილი საქართველოში კლასიკური, ფრანგული ტექნოლოგიით 
კონიაკის წარმოების დამფუძნებელი და ამ წარმოებისათვის ფართო კომერციული 
დანიშნულების მიმნიჭებელი გახლდათ. ის ამ საქმეს არა მარტო ეკონომიკურ, არამედ 
ეროვნულ მნიშვნელობასაც ანიჭებდა. დავით სარაჯიშვილის მიერ ტფილისში 1887 
წელს აშენებული კონიაკის ქარხანა მთელი რუსეთის იმპერიის მასშტაბითაც პირველი 
იყო. რუსეთისა და ევროპის სხვადასხვა ქალაქში მოწყობილ გამოფენებზე დავით 
სარაჯიშვილის ალკოჰოლურმა ნაწარმმა 1889-1913 წწ. 14 მედალი დაიმსახურა.

დავით სარაჯიშვილის ქველმოქმედების სფერო ძალიან მრავალმხრივი იყო. ნიჭიერი 
ახალგაზრდების სწავლის დაფინანსება, უმწეოთა დახმარება, ეკლესია-მონასტრების, 
სკოლების მშენებლობა-რესტავრაცია, სასწავლებელთა დაარსება, მუზეუმების, 
თეატრებისა და საავადმყოფოების მშენებლობა, ჟურნალ-გაზეთების, წიგნების 
გამოცემა, ქართული სიმღერების შემკრები თუ არქეოლოგიური ექსპედიციების 
დაფინანსება, საგანმანათლებლო საზოგადოებათა დაარსებაში თანადგომა, გლეხურ 
მეურნეობებზე ზრუნვა,  თეატრის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა...  

დავით სარაჯიშვილი დიდი პატივისცემით სარგებლობდა არა მარტო საქართველოში, 
არამედ გერმანიაშიც, სადაც მან სწავლის დამთავრების შემდეგაც ფართო 
ურთიერთობები შეინარჩუნა.

მისი ბიოგრაფიული ცნობების დაზუსტებას ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, 
რადგან დავით სარაჯიშვილი ისეთ ადამიანთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელთა 
ბიოგრაფიაც ქვეყნის ისტორიის ნაწილია.

37 ყველა ეპოქას თავისი იდეოლოგია გააჩნია და ეპოქის გამოწვევებიდან გამომდინარე 
ხშირად იცვლება იდეები და სისტემები. XX საუკუნის იდეოლოგიებს შორის საბჭოთა 
რეჟიმის მთავარი ამოსავალი იდეა კომუნიზმი ერთ-ერთ მძლავრ და დამკვიდრებულ 
ფორმას წარმოადგენდა, რომლის ძირითადი მიზანი ახალი სისტემის 
დაქვემდებარებაში სხვადასხვა სახელმწიფოების გაწევრიანება იყო. მართალია, ეს 
ყოველივე მარტივად მისაღწევ საშუალებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ საბჭოთა 
ხელისუფლების წარმომადგენლები მაქსიმა-ლურად ცდილობდნენ ეს ყველაფერი 
რეალობად ექციათ.

დასავლური სახელმწიფოების დამოკიდებულება საქა-რთველოს მიმართ 
არაერთგვაროვანია. ბუნებრივია, ილუზია იქნებოდა ქართული ემიგრაციის 
წარმომადგენლებს ევროპის მხრიდან აბსოლუტურ დახმარებაზე ეფიქრა, თუმცა 
მოლოდინი თავიდან მაინც მეტი იყო. უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული სახელმწიფოს 
ამოსავალი პრინციპი საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობაზე ზრუნვაა, თუმცა ქართული 
ემიგრაციის წარმომადგენლებს ცდა არ დაუკლიათ მათი მხრიდან ყურადღების 
მისაპყრობად და დახმარების მოსაპოვებლად. ბუნებრივია, ქართული პოლიტიკური 
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ელიტის მიზანი საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება იყო, თუმცა ნელ-
ნელა ისიც კარგად გააცნობიერეს რა დახმარების აღმოჩენის სურვილი თუ 
შესაძლებლობა გააჩნდა ევროპას. ბუნებრივია, არ იქნებოდა სწორი დასავლეთის 
მიმართ ზედმეტად გადაჭარბებული მოლოდინი ჰქონოდა ქართულ ემიგრაციას, მით 
უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო მდგომარეობა მეტისმეტად დაძაბული იყო 
და თითოეული სახელმწიფო საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენების ფარგლებში 
ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობდა.

38 XX საუკუნის 70-იან წლებში ეროვნული მოძრაობის ახალი აღმავლობა უკავშირდება 
ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას სახელებს. მათ, თავისი მოღვაწეობით ახალი 
ერა დაიწყეს საქართველოს ისტორიაში. ბუნებრივია, რთული იყო საბჭოთა რეჟიმის 
წინააღმდეგ გამოსვლა, თუმცა ეროვნული ძალები მაქსიმალურად ცდილობდნენ 
დასახული მიზნის მიღწევას. ზვიად გამსახურდიას ერთ-ერთი თამამი ნაბიჯი იყო 70-
იან წლებში ჟურნალ „საქართველოს მოამბის“ და „ოქროს საწმისის“ გამოშვება, 
რომელიც არალეგალურად ვრცელდებოდა. საბჭოთა რეჟიმის წარმომადგენლები 
მუდმივად ცდილობდნენ არ დაეშვათ ეროვნული ძალების საქმიანობის განვითარება-
აღმავლობა, მიუხედავად იმისა, რომ 70-იანი წლებიდან მოყოლებული სულ უფრო 
იკვეთებოდა საბჭოთა რეჟიმის სისუსტე. თავის მხრივ, აღნიშნული ვითარების 
გამოყენებას ცდილობდა ეროვნულად მოაზროვნე ნაწილი. მეოცე საუკუნის 50-იანი 
წლებიდან მოყოლებული 80-იანი წლების დასაწყისამდე გრძელდება დისიდენტური 
მოძრაობა.

39 იდეოლოგია არის თანამედროვე ფენომენი. იდეოლოგია და იდეოლოგიური 
საზოგადოება არის „მოდერნის“ ეპოქის პირმშო, როდესაც იქმნება თანამედროვე 
სახელმწიფო, ინდუსტრიალიზაცია იწყება, თანამედროვე ეკონომიკა ყალიბდება. 
სახელმწიფო იწყებს ახალი ტიპის გამოწვევებთან ბრძოლას, იწყება ცენტრალიზაცია და 
უნიფიკაციის პოლიტიკა, რომელიც გამოიხატება ბიუროკრატიის როლის ზრდით, 
კულტურისა და განათლების სისტემების უნიფიკაციით, რამაც ხელი შეუწყო 
იდეოლოგიზირებულ საზოგადოების ჩამოყალიბებას. 

ახალ თანამედროვე საზოგადოებას, იმისთვის რომ გადაელახა ძველი ეთნიკური, 
სეპარატისტული და ტომობრივი იდენტობები დაჭირდა ახალი იდეოლოგიის 
წარმოშობა - ნაციონალიზმის. ნაციონალიზმი აღმოჩნდა ის იდეოლოგია რომელზეც 
დაშენდა თანამედროვე სახელმწიფოს იდეა. იდენტობის ამ ახალი პარადიგმა იყო 
მიმართული არა პრემოდერნილ საზოგადოებისთვის, არამედ მოდერნიული 
საზოგადოებისთვის, რამაც უამრავი ცვლილებები შეიტანა გლობალურად 
საზოგადოების სტრუქტურაში.

40 სტატიაში განხილულია ტრადიციული  ზნეობრივი ნორმები ხალხურ რელიგიურ 
სისტემასთან მიმართებაში. მოკლული მტრის სახელზე ხევსურეთში დადასტურებული  
ტაბლის  დადგმის  ტრა დიციის განხილვის  საფუძველზე,  გამოთქმულია მოსაზრება, 
რომ ამ რიტუალის ჩატარების პრაგმატული მიზანი ასახავს მოსახლეობის ძველ 
მითოსურ წარმოდგენებს. იმავდროულად იგი ქრისტიანული  ზნეობრივი ნორმების 
(შეიყვარე მტერი შენი და სხვ.) დამკვიდრებას ემსახურება.   

41 სტატიაში განხილულია მკურნალის და  პაციენტის ურთიერთობის საკითხი, მათი 
როლი და სტატუსი ტრადიციულ საზოგადოებაში. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ 
მკურნალი მაღალი ზნეობრივი თვისებებით გამოირჩეოდა და  საზოგადოების მიერ 
სათანადოდ იყო დაფასებული.  დაუძლურებული ავადმყოფი კი, მიუხედავად იმისა, 
რომ იგი   საზოგადოებისთვის უკვე საჭირო პიროვნებას აღარ წარმოადგენდა, მაინც  
ქველმოქმედების ობიექტი იყო და მოსახლეობაში ჰუმანურობისა და სოლიდარობის 
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გრძნობის გაღვივებას უწყობდა ხელს.
42 სტატიაში  ნაჩვენებია, რომ ბრინჯაოს ხანისა და მომდევნო არქეოლოგიური ეპოქების  

ქირურგიული ინსტრუმენტები,  შუა საუკუნეების ქართულ სამედიცინო ხელნაწერებში 
აღწერილი  და ტრადიციულ  მედიცინაში გამოყეებული ქირურგიული ინსტრუმეტების 
მსგავსია. არსებული მონაცემები ადასტურებს, რომ ქირურგიულ  ოპერაციებსა და 
მანიპულაციებს ძველად მამაკაცები ეწეოდნენ, ქალები კი, შინაური წამლებით 
მკურნალობდნენ.

43 სტატია ეძღვნება ეროვნული მოღვაწის, ეთნოგრაფის, არქეოგრაფის, მუზეუმ-
თმცოდნისა და პუბლიცისტის, ეგნატე გაბლიანის (1881-1937 წწ.) ცხოვრებისა და 
მოღვაწეობის ძირითად ასპექტებს.

44 ნაშრომი ეძღვნება რუსეთ-თურქეთის ომში, კერძოდ კი, ჩოლოქის ბრძოლაში (1854, 4 
ივნისი) ქართველ მოხალისეთა ასეულების, მათ შორის, თუშთა ასეულის 
მონაწილეობას. ამ ბრძოლის შესახებ არის როგორც საისტორიორ წყაროები, ისე 
ხალხური გადმოცემებიც. ამ ორი სახის მონაცემთა ურთიერშეჯერება საინტერესო 
სურათს იძლევა. შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიულ მოვლენათა აღდგენა-შესავსებად 
გადმოცემები ძირითადად საიმედო წყაროდ შეიძლება ჩაითვალოს.

45 რუსუდან ხარაძე - ქართველი ხალხის სოციალურ ურთიერთობათა კვლევის 
საფუძველჩამყრელი გამოჩენილ ქართველ ეთნოლოგს რუსუდან ხარაძეს 2019 წელს 
დაბადებიდან 110 წელი შეუსრულდებოდა. სამწუხაროდ, მას არ დასცალდა თავისი 
მეცნიერული შესაძლებლობის სრულად გამოეყენება, რადგან 54 წლის ასაკში ის 
აღესრულა. ბუნებრივია, განუხორციელებელი დარჩა ბევრი ჩანაფიქრი. ხანმოკლე 
ცხოვრების მიუხედავად, რუსუდან ხარაძემ ღრმა კვალი დაამჩნია ქართული 
ეთნოლოგიური მეცნიერების განვითარებას. ამთავითვე უნდა ითქვას, რომ მისი 
კვლევის სფეროში ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხების ეთნიკური კულტურაც შედიოდა. 
მისი  შეხედულებით, ქართული ხალხური კულტურის კვლევა აუცილებლად უნდა 
მომხდარიყო მეზობელთა ანალოგიურ კულტურებთან შედარებითა და 
შეპირისპირებით. ამიტომაც იყო, რომ რუსუდან ხარაძე, კოლეგებთან ერთად, არა 
მხოლოდ საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეში მოწყობილ 
ექსპედიციებში მონაწილეობდა, არამედ ჩრდილოეთ კავკასიაშიც (ოსეთი, ბალყარეთი, 
ინგუშეთი...).

46 ოსმალეთის იმპერიაში გადასახლებული ჩაჩნების უკან დაბრუნება სამი-ოთხი წლის 
განმავლობაში გრძელდებოდა. ყველა ეს ჯგუფი საქართველოში სხვადასხვა გზით 
შემოდიოდა; იყვნენ უაღრესად გაჭირვებულნი, გამათხოვრებულნი, მშიერნი, 
შემოსილნი ძონძებით. სწორედ მაშინ აღნიშნული მიზეზით მიიღო ეთნონიმმა „ჩაჩანმა“ 
ახალი შინაარსი. ჩემი ბავშვობის დროს არაერთხელ გამიგონია არასასურველი და 
მათხოვარი, უპოვარი, ძონძებშემოსილი ადამიანის აღსანიშნავად „ჩაჩნად“ მოხსენიება. 
ხშირად ადამიანის გასაბრაზებლადაც კი ამ სიტყვას იყენებდნენ და მეტსახელსაც 
არქმევდნენ.

47 წინამდებარე ნაშრომში დასავლეთ საქართველოდან ბორჯომის ხეობაში 
მოსახლეობის მიგრაციის დამადასტურებელი ეთნოგრაფიული მონაცემების მხოლოდ 
ნაწილი წარმოვადგინეთ. ამ მიმართულებით მოსახლეობის მიგრაცია ასახულია 
ხალხის აღწერის დავთრებსა და გვიანი შუა საუკუნეების საბუთებში. დასავლეთ 
საქართველოდან (განსაკუთრებით ზემო იმერეთიდან) მოსახლეობის მიგრაცია 
ბორჯომის ხეობაში რუსეთის მიერ ახალცხიხის შემოერთების შემდეგ, ხჳხ საუკუნის 
30-იანი წლებიდან დაიწყო და განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი მან აღნიშნული 
საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო. ამასთანავე, ბორჯომის ხეობაში მიგრაციის შემდეგ 



120

დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის შიდა ქართლში (და კახეთშიც) გადასახლება არ 
შეწყვეტილა. მათი მიგრაცია ინტენსიური გახდა საქართველოს დედაქალაქის 
მიმართულებითაც.

48 ქართული ეთნიკური ერთეული სხვადასხვა ტერიტორიული ერთეულებისაგან 
შედგებოდა. ამ ლოკალურ ერთეულებს თავთავისი სახელწოდება გააჩნდა. 
ტერიტორიული ერთეულების სიმრავლეს გეოგრაფიული ფაქტორი განაპირობებდა. 
დროთა განმავლობაში იმავე გეოგრაფიულმა ფაქტორმა განაპირობა ქართველთა 
შეკავშირება, რაც ერთიანი სახელმწიფო ორგანიზაციისაკენ სწრაფვასაც აპირობებდა. ამ 
სწრაფვის შედეგად წარმოიქმნა ერთიანი, საერთო სახელწოდება - „ქართველი“ და 
შემდეგ კი ამ ეთნონიმისაგან მივიღეთ ქვეყნის სახელწოდება - „საქართველო“. ეს 
განაპირობა იმან, რომ მისი ერთ-ერთი ტერიტორიული ერთეული, რომელსაც ქართლი 
ეწოდებოდა, საქართველოს შუა გულში მდებარეობდა. ამ ფაქტორთან ერთად 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ლანდშაფტსა და ბუნებრივ-გეოგრაფიულ გარემოსაც 
ჰქონდა.

საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარის ფიზიკური 
გეოგრაფია ერთმანეთისაგან განსხვავებული იყო. განსხვავდებოდნენ ისინი 
ერთმანეთისაგან ზღვის დონიდან სიმაღლით, ღრმა და შედარებით არაღრმა ხეობებით, 
მთების დახრილობით, ტყის საფარით, სახვნელი მიწის რაოდენობით, დაცულობის 
თვალსაზრისიით, მზის რადიაციით. საქართველოს ლანდშაფტი და ბუნებრივ-
გეოგრაფიული გარემო, ფაქტობრივად, განსაკუთრებულ და განსხვავებულ სამეურნეო 
ფორმებს ჰქმნიდა. არცერთ ტერიტორიულ ერთეულს დამოუკიდებლად არსებობა არ 
შეეძლო - ისინი ამ მხრივ ერთმანეთს ავსებდნენ; რაც ჰქონდა ერთს, არ ჰქონდა მეორეს. 
ურთიერთშემავსებლობა საქართველოსი და ქართველი ერის ისტორიის თანმდევი 
მოვლენა იყო. საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეები ერთმანეთთან 
მჭიდრო სამეურნეო-ეკონომიკურ კავშირში იყვნენ, რაც ქართველი ხალხის 
კონსოლიდაციისათვის მტკიცე საფუძველსაც წარმოადგენდა. კონსოლიდაცია კი 
ქართლის ირგვლივ ხდებოდა. ქართლზე გადიოდა უმოკლესი გზები, რომელებიც 
სამხრეთ საქართველოსაკენ მიემართებოდა. ქართლით უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს 
საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები.

49 საქართველოს ისტორიულეთნოგრაფიული მხარე დვალეთი ოსებმა მას შემდეგ 
მოიპოვეს და დასახლდნენ, რაც აქ მცხოვრები ქართველი მთიელი დვალები 
უთანასწორო ბრძოლაში დაამარცხეს. უთანასწორობის ერთ-ერთი მიზეზი კი 
დვალეთის მოსახლეობის „ჟამისაგან“ (შავი ჭირი) გაწყვეტა იყო. აღნიშნული 
დემოგრაფიული ვითარების შექმნაში დიდი როლი 1348 წლის ეპიდემიამაც ითამაშა, 
რომელიც „დიდი სიკვდილობაის“ სახელითაა ცნობილი. ეს უკანასკნელი ფაქტი კი 
დვალეთში გვიან მცხოვრები ოსების გადმოცემებშიცაა შემონახული. მიზეზი საგარეო 
ფაქტორიც იყო. ცნობილია, რომ ქართველ ერს აუნაზღაურებელი დანაკლისი მიაყენა 
თემურ-ლენგის შემოსევებმა (1386-1403 წწ.). მერვე ლაშქრობის დროს (1403 წ.) თემურ-
ლენგმა იმერეთსა და რაჭაშიც მოახერხა შესვლა და სპარსელი მემატიანეს აღნიშვნით, 
დაახლოებით შვიდასი დაბა, ყანა და მონასტერი იქნა დარბეული და გაძარცული. ამ 
ფაქტმა გამოიწვია დვალეთიდან და შიდა ქართლის მთიანეთიდან ბარში მოსახლეობის 
ერთდროული ჯგუფური გადასახლება.

50 ანტიკურ წყაროებზე დაყრდნობით, ახალი წელთაღრიცხვის II საუკუნეში მეგრულ-
ჭანურ-ჰენიოხ-სანიგების მოსახლეობის (ქართველური მოსახლეობის) გვერდით, 
სარმატული ტომების მოწოლის შედეგად, ჩრდილო-კავკასიური ტომების ნაკადის 
ჩამოსახლებამ უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ეთნიკური სურათი შეცვალა. 
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ამრიგად, ჩრდილო კავკასიელები საქართველოს ძირ-ძველ ტერიტორიაზე, კავკასიის 
ქედის გავლით, მასობრივი მოძალებისა თუ ინფილტრაციული შემოჭრის შედეგად, 
თავდაპირველად, თანამედროვე აფხაზეთის მხოლოდ უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ 
ნაწილში დასახლდა და მკვიდრი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი გამოდევნა. V 
საუკუნის კიდევ ერთი ტალღა მოაწვა აფხაზეთის ამ ნაწილს, მაგრამ VII საუკუნისათვის 
„აბაზგები“ (აფხაზები) ადგილობრივ ქართველურ მოსახლეობაში უკვე შერწყმული და 
გათქვეფილები ჩანან.

XV-XVII საუკუნეებში ჩრდილო-კავკასიელთა საქართველოს ტერიტორიაზე 
შემოსახლება ეტაპობრივად (XVI-XVII-XVIII-XIX სს.) ხორციელდებოდა. 

რაც შეეხება სახელწოდებას „აფხაზი“, როგორც ჩანს, იგი ქართველების მიერ არის 
შექმნილი, ხოლო ბერძნულ ენაზე მან მოგვცა „აბაზგი“. ისინი თავდაპირველად  
დასავლეთ საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ მცირე მონაკვეთს 
ფლობდნენ - ანაკოფიიდან თანამედროვე მდინარე ფსოუმდე, რომელიც თბილი 
ადგილი იყო სხვასთან შედარებით. როგორც ჩანს, ქართველებმა თავდაპირველად არა 
ეთნონიმი, არამედ ტოპონიმი შექმნეს, რომელიც საერთო ქართველური „ფხ“ ლექსემა 
სითბოს და სინათლის აღმნიშვნელი უნდა ყოფილიყო. წყაროებიდან ჩანს, რომ ეს 
კუთხე წელიწადის ყველა დროში, ყველაზე „თბილ“ მხარეს წარმოადგენდა მეზობელი 
კუთხეებისგან განსხვავებით, რასაც ერთნოგრაფიული მასალებიც ადასტურებს. 
საქონელი აქაურ მცხოვრებლებს ადგილზე, ზამთარ-ზაფხულ ჭალებში ეყენათ და 
მწვანე ბალახით იკვებებოდა. ადგილის სიდაბლის გამო კი, ქარი არ აღწევდა, რაც 
თბილი ზამთრის საწინდარი იყო.

როგორც ჩანს, ამ ადგილს ქართველებმა „თბილი“ ადგილი უწოდეს. თუმცა, ჩრდილო 
კავკასიელების ამ მხარეში დააფუძნების გამო, მით უმეტეს, XV-XVII საუკუნეების 
შემდგომ ქართველებმა იგი იქ მცხოვრები მოსახლეობის აღმნიშვნელად გამოიყენეს -  
„აფხაზები“. ჩვენი ვარაუდით, ჯერ „ფხ“ ლექსემა („თბილი“) დაედო საფუძვლად 
ტერმინს „აფხაზეთი“, ხოლო შემდეგ, შემოჭრილი მოსახლეობის, მაგრამ 
ასიმილირებულის (ადრეული შემოჭრილის) აღსანიშნავ ეთნონიმად გამოიყენეს, 
მოგვიანებით კი, ეს ეთნონიმი XV-XVII საუკუნეებში შემოჭრილმა მოსახლეობამ 
ბუნებრივად მიითვისა.  

51 საკუთარი წარსულის განდიდება და კულტურული განსაკუთრებულობის აფიშირება 
საკმაოდ ხშირია როგორც ცალკეული ხალხის ყოფაში, ისე სამეცნიერო წრეებშიც. 
ეთნოცენტრისტული კონცეპტუალური პარადიგმა ერთის მხრივ დიდი 
სახელმწიფოების იმპერიული მიზნების დაკმაყოფილების, მეორეს მხრივ კი „მცირე“ 
ხალხების ეროვნული მობილიზაციისა და კონცენტრაციის ეფექტურ საშუალებად იქცა.   
ნაციონალური პრობლემების გადაწყვეტის და საზოგადოების მობილიზაციისათვის 
ზოგჯერ ამა თუ იმ ხალხის კულტურული უპირატესობის ქადაგებას და წარსულის 
გაიდეალება-განდიდებას არ ერიდებიან.  იდენტობის შენარჩუნებისა და საკუთარი 
განსაკუთრებულობის დასაბუთების მოთხოვნილება უფრო მძაფრია პოლიეთნიკურ 
რეგიონებში სადაც განსხვავებული კულტურის მქონე ჯგუფთა კონტაქტები მეტად 
ინტენსიურია. საქართველოში სწორედ ასეთი მხარეა ქვემო ქართლი, სადაც, 
ქართველებთან ერთად კომპაქტურად ცხოვრობენ სომხები და აზერბაიჯანელები . 
ქვემო ქართლის ე.წ. „ეთნიკური უმცირესობები“ მეზობელი ქვეყნებიდან გარკვეულ 
მაპროვოცირებელ იმპულსებსაც იღებენ. აზერბაიჯანული და სომხური თემის 
კონსოლიდაციის და იდენტობის განმტკიცების საქმეში მონაწილეობენ სომხეთის და 
აზერბაიჯანის აკადემიური წრეების, ბიზნეს სექტორის და რელიგიური 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მიაჩნიათ, რომ სასაზღვრო რეგიონში მცხოვრები 
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ჯგუფების ავტოქთონობის აღიარება და  მათი „სომხური“ და „აზერბაიჯანული“ 
იდენტობის განმტკიცება ტერიტორიული პრეტენზიის პერსპექტივას ზრდის.  
სომხების უძველესი დროიდან აქ მკვიდრობის დასაბუთებას  ემსახურება „დიდი 
სომხეთის თეორია,“ მის საპირწონედ კი ბაქოს ინტელექტუალურ წრეებში ბოლო 
ხანებში შეიქმნა ე,წ, „ალბანური თეორია“, რომლის თანახმადაც იბერიის//საქართველოს 
ისტორიული მეზობლის ალბანეთის მოსახლეობა თურქი//აზერბაიჯანელი ხალხის 
წინაპარია. ეთნოცენტრისტული ნარატივეების გავლენით  ჩამოყალიბდა არც თუ ისე 
სახარბიელო ვითარება. საქართველოს მოქალაქე სომხები და აზერბაიჯანელები  
მჭიდრო ბმაში არიან და ისტორიულ სამშობლოდ აღიქვამენ  სომხეთსა და 
აზერბაიჯანს, ქვემო ქართლს კი კულტურულ-ისტორიული თვალსაზრისით ამ 
ქვეყნების ნაწილად მიიჩნევენ, რაც ეთნიკური იდენტობის მარგინალიზაციის და 
კონფლიქტის მაპროვოცირებელ პოტენციურ ფაქტორად გვევლინება.

52 XX საუკუნის ბოლოს, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, 
საზოგადოება დადგა ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების ეთნოკულტურული 
სტრატეგიის შეცვლის აუცილებლობის წინაშე. ახალ პირობებში საჭირო გახდა 
დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამოქალაქო-
პოლიტიკურ ღირებულებებზე ორიენტირებული მოდელის შექმნა.  დღის წესრიგში 
დაისვა აქ მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების ინტეგრაციის აუცილებლობა. გამოიკვეთა 
სამი ძირითადი შესაძლებლობა: I. ეთნიკური ჯგუფების (ე.წ. უმცირესობების) ერთიან 
სახელმწიფო ორგანიზმში ინტეგრაცია; II. ჯგუფთა შორის არსებული კულტურული 
საზღვრების კიდევ უფრო განმტკიცება  კულტურული განსხვავებების გაღრმავებით; 
III. სეპარაცია. ეს პრობლემა შედარებით მწვავედ დადგა ქვემო ქართლში სადაც 
კომპაქტურად ცხოვრობენ ჯგუფები, რომელთაც განსხვავებული ეთნოკულტურული 
იდენტობა გააჩნიათ.

ეთნიკური უმცირესობების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული 
ღონისძიებები შეიძლება მიმართული იყოს ან ეთნიკური ასიმილაციის ან ინტეგრაციის 
მიმართულებით. ეთნიკური ასიმილაცია წარიმართება შიდა ეთნიკური იდენტობის 
წაშლის გზით (ამ დროს ძირითადი აქცენტი გაკეთდება ჯგუფების ეთნოკულტურული 
თავისებურებების რადიკალურ ტრანსფორმაციაზე); ინტეგრაციული პროცესის 
გააქტიურება კი შეიძლება ჯგუფთაშორისი სოლიდარობის და ტოლერანტობის 
გაზრდის ხარჯზე, როდესაც სახელმწიფო გამოდის ჯგუფთა თვითმყოფადობის და 
კულტურული იდენტობის დაცვის გარანტად. პირველი სტრატეგია, როგორც წესი, 
დამახასიათებელია ტოტალიტარული სახელმწიფოს ტიპისათვის და შესაძლებელია, 
კონფლიქტის მაპროვოცირებელ ფაქტორად იქცეს, რადგან ეწინააღმდეგება ეთნიკურ 
ერთეულთა მისწრაფებას თვითმყოფადობის შენარჩუნებისათვის (ტიშკოვი, 2003; 48). 
ქართულმა სახელმწიფომ გეზი სწორედ მეორე სტრატეგიაზე აიღო, ხოლო სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ჯგუფებში მოპოვებული მასალა მოწმობს, რომ ამ თემების წევრებში 
თანდათანობით მყარდება შეგნება, რომ ისინი ქართული სახელმწიფოს მოქალაქეები 
არიან და სათანადო უფლებები და მოვალეობები გააჩნიათ.

53 სტატია ეძღვნება  ცნობილი ეთნოლოგის - ვერა ბარდაველიძის დაბადებიდან 120 
წლისთავს. მეცნიერის ბიოგრაფიის პარალელურად,   ნაშრომში განხილულია მისი 
სამეცნიერო კარიერის ძირითადი  მომენტები, მისი ლენინგრადში სწავლის,   
საქართველოში დაბრუნებისა და სამშობლოში მოღვაწეობის  პერიოდები, შეფასებულია 
ვ. ბარდაველიძის ღვაწლი ქართული ეთნოლოგიის განვითარებაში. განსაკუთრებული 
აქცენტი  გაკეთებულია მის არქივში დაცულ აქამდე უცნობ    წერილებზე, რაც გვაცნობს 
სრულიად ახალ ეთნოგრაფიულ მასალას და ავტორის პიროვნების შესახებ დამატებით 
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ინფორმაციას გვაწვდის.
54 1983-1986 წწ-ში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და 

ეთნოგრაფიის ინსტიტუტსა და დ. გულიას სახელობის აფხაზეთის ენის, 
ლიტერატურისა და ისტორიის ინსტიტუტის ეთნოგრაფთა ერთობლივი ექსპედიციები 
იმართებოდა, რომლის მიზანს ორი მოძმე ხალხის - აფხაზებისა და ქართველების - 
ეთნოგრაფიული პარალელების კვლევა წარმოადგენდა. ეთნოგრაფიული პარალელების 
კვლევა მეზობელი ხალხების კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების შესწავლას 
და ყოფისა, თუ კულტურის საერთო ნიშნების გამოვლენას გულისხმობს. მაშინ კულტს, 
მითოსსა და რიტუალს გასაგები მიზეზების გამო ყურადღება არ ექცეოდა. ამიტომ ამ 
ხარვეზის შესავსებად, ქართულ-აფხაზურ მითოლოგიურ პარალელებს მივმართე, 
ვინაიდან მითები ყოველთვის დაკავშირებულია მისი შემქმნელი ხალხის 
ინტერესებთან, რგძნობებთან, განცდებთან, მისწრაფებებთან, რწმენა-წარმოდგენებთან, 
რომლებიც მათი განვითარების ადრეულ ეტაპებზე ახასიათებდათ. სწორედ ამაშია 
მიტებისა და სხვა ზეპირსიტყვიერი მასალების ეთნო-სოციალური მნიშვნელობა.

ქართულ-აფხაზური მითოლოგიური პარალელები, კავკასიელ ხალხთა 
მითოლოგიურ კავშირთან ერთდ არის განხილული; მტკიცედ შემორჩენილი ბერძნული 
მითის მოტივებსაც თავისი ადგილი უჭირავს. უძველეს ეპოქაში გამჟღავნებული 
ანიმისტური და მაგიური შეხედულებები სახეშეცვლილი ფორმით დღესაც განაგძობს 
არსებობას, ვინაიდან უკვე ტრადიციის ძალა ამოძრავებთ. ნაშრომი საინტერესო საველე 
მასალებს მოიცავს, რომელიც ისტორიულ სამურზაყანოშია მოძიებული და 
განზოგადოებულია ანალოგიურ აფხაზურ მასალასთან.

55 ნაშრომი ეძღვნება მცირერიცხოვან და გაქრობის პირას მყოფ გვარ-სახელთა კვლევის 
მეთოდებს, მსგავსი კვლევების მნიშვნელობას და გვარსახელთა მცირერიცხოვნობის 
გამომწვევ ძირითად მიზეზებს. სტატიაში აღსანიშნავია გვარსახელების შესწავლის 
მნიშვნელობა როგორც ისტორიულ-ეთნოლოგიური, ისე ანთროპოგენეტიკური 
თვალსაზრისით და მასთან ერთად საარქივო მასალების მიხედვით გენეალოგიური 
კვლევების უპირატესობა. ამ მასალით გამოიკვეთა გვარსახელთა „ნამლევობის“ 
უპირატესი მიზეზები: 1. მამაკაცთა არდაქორწინება; 2. უშვილობა; 3. ადრეულ ასაკში 
სიკვდილიანობა და ქალთა სქესის სიმრავლე.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1

2

5.2. სახელმძღვანელოები
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№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1
2

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1
2
3

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 ლევან 
გორდეზიანი

Some Remarcs on Qulḫa 
(გარკვეული 

შეხედულებები კულხას 
შესახებ), 

DOI: 10.2307/j.ctvndv9f0.30

Over the 
Mountains and Far 
Away: Studies in 

Near Eastern 
History and 
Archaeology 

(presented to Mirjo 
Salvini on the 

Occasion of his 80th 
Birthday)

Oxford, 
Arcaeopress 
Archaeology 

(Archaeopress 
Publishing Ltd)

3

2 ლევან 
გორდეზიანი, 
ი. ტატიშვილი

Einige Bemerkungen zur 
Ethnizität in den 

hethitischen Texten 
(ზოგიერთი შენიშვნა 

ეთნიკურობაზე ხეთურ 

„And I Knew 
Twelve Languages“ 

A Tribute to 
(Massimo Poetto on 
the Occasion of His 

70th Birthday)

Warsaw, Agade 
Pub.

8
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ტექსტებში), 
DOI: 10.1515/zava.1972.62.2.236

3 ლევან 
გორდეზიანი, 
ი. ტატიშვილი

Zum wirtschaftlichen 
Aspekt der „Reform“ 

Tuthaliyas IV 
(ტუტალიას IV-ის 

„რეფორმის“ 
ეკონომიკური 

ასპექტის შესახებ), 
ISBN 9783868353136

Economy of 
Religions in 

Anatolia: From the 
Early Second to the 
Middle of the First 
Millennium BCE, 
საერ. კონფერ. 

მასალები

Münster: Ugarit-
Verlag

9

4 გიორგი 
ჭეიშვილი

Петрицонский мон-рь. 
Грузинский период, ISBN 

978-5-89572-063-9

„Православная 
Энциклопедия“,  

ტ. 56

გამომც. 
Церковно-

научный центр 
«Православная 

Энциклопедия»,  
მოსკოვი, 
რუსეთი

4

5 გიორგი 
ჭეიშვილი

Пархали, ISBN 978-5-89572-
061-5

„Православная 
Энциклопедия“,  

ტ. 54

გამომც. 
Церковно-

научный центр 
«Православная 

Энциклопедия»,  
მოსკოვი, 
რუსეთი

4

6 გიორგი 
ჭეიშვილი

Парехи, ISBN 978-5-89572-
061-5

„Православная 
Энциклопедия“,  

ტ. 54

გამომც. 
Церковно-

научный центр 
«Православная 

Энциклопедия»,  
მოსკოვი, 
რუსეთი

2

7 ვაჟა კიკნაძე მათეუშ გრალევსკი მე-19 
საუკუნის საქართველოს 

შესახებ (Mateusz Gralewski 
about 19th Century Georgia), 

ISSN 1857-0240, E-ISSN 
2537-6330

ჟურ. „Tyragetia“, 
vol. XIII (XXVIII), 

No 2

მოლდავეთი, 
გამომ. 

„მოლდავეთის 
ისტორიის 
მუზეუმი“

4

8 ნიკოლოზ 
ჯავახიშვილი

The Issue of Admission of 
Georgia and the Baltic States 

to the League of  Nations 
(1920) (ერთა ლიგაში 

საქართველოს და ბალტიის 
ქვეყნების მიღების საკითხი 

(1920)), ISBN
978-9934-8719-4-8

„The 2030 United 
Nations Sustainable 

Development 
Goals in Latvia“, 
საერ. კონფერ. 

მასალები

რიგა, ლატვია, 
გამომ. „Rigas 

Stradina 
Universitate“

3

https://doi.org/10.1515/zava.1972.62.2.236
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
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9 ელდარ 
ბუბულაშვილი

საქართველოს ეკლესია 
(The Georgian Church), ISBN 

978-3-96311-093-1

წიგნი 
„საქართველოს 

ღირებულებები“ 
(ექსპედიცია 

განვითარებად 
ქვეყნებში) (Values 

of Geogia, 
(Expedition to an 

Emerging 
Economy))

გამომც. 
„Mittedeutscher 

Verlag“, 
გერმანია

32

10 ელდარ 
ბუბულაშვილი

Обшество восстановления 
православного христианства 

на Кавказе, ISBN 978-5-
89572-059-2

„Православная 
Энциклопедия“,  

ტ. 52

გამომც. 
Церковно-

научный центр 
«Православная 

Энциклопедия»,  
მოსკოვი, 
რუსეთი

3

11 ლიანა ბითაძე ПОСЕЛЕНИЯ И 
МОГИЛЬНИКИ КУРО-

АРАКCСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГРУЗИИ, ISBN 978-5-4211-

0237-3

XIII КОНГРЕСС 
АНТРОПОЛОГОВ 

И ЭТНОЛОГОВ 
РОССИИ,

საერ. კონფერ. 
მასალები

მოსკოვი-
ყაზანი, 

რუსეთი, 
გამომც. 

ყაზანის ფედ. 
უნივერსიტეტი

1

12 შორენა 
ლალიაშვილი

МАРКЕРЫ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРЕССА У НАСЕЛЕНИЯ 
ГРУЗИИ ЭПОХИ 

РАННЕЙ БРОНЗЫ, ISBN 
978-5-4211-0-237-3

XIII КОНГРЕСС 
АНТРОПОЛОГОВ 

И ЭТНОЛОГОВ 
РОССИИ,

საერ. კონფერ. 
მასალები

მოსკოვი-
ყაზანი, 

რუსეთი, 
გამომც. 

ყაზანის ფედ. 
უნივერსიტეტი

1

13 დავით 
ჭითანავა

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
ФАМИЛИЙ И 

ЭКЗОГАМИЯ В 
САМЕГРЕЛО, ISBN 978-5-

4211-0-237-3

XIII КОНГРЕСС 
АНТРОПОЛОГОВ 

И ЭТНОЛОГОВ 
РОССИИ,

საერ. კონფერ. 
მასალები

მოსკოვი-
ყაზანი, 

რუსეთი, 
გამომც. 

ყაზანის ფედ. 
უნივერსიტეტი

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1  კულხა (კოლხა) ოთხჯერ არის ნახსენები ურარტულ ტექსტებში. ყველა ცნობა 
მოცემულია სარდური II-ის ანალებში, ორ განსხვავებულ კონტექსტში, სადაც 
აღწერილია ორი ლაშქრობა - სავარაუდოდ, ძვ. წ. 749 და 746 წელს.

2 --
3 --
4 ენციკლოპედიის არქიტექტონიკის შესაბისად, სტაიაში დეტალურად არის 

განხილულია პეტრიწონის ქართველთა მონასტრის ისტორიის ის პერიოდი, როდესაც 
მას ქართველი ბერ-მონაზვნები განაგებდნენ. ხაზგასმულია მონასტრის ქართული 

https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
https://www.rop.ru/shop/search?s%5bizdatelstvo_662%5d=147001&s%5bfolder_id%5d=1266801
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ხასიათი. გამოყოფილია სამონასტრო ცხოვრების ძირითდი ეტაპები, ყურადღება 
გამახვილებულია, აგრეთვე, მონასტრის ტიპიკონზე, ლიტერატურულ სკოლასა და 
სიწმინდეებზე. სტატიას ერთვის ვრცელი ბიბლიოგრაფია.

5 ნარატიულ და ეპიგრაფიკულ წყაროებზე, აგრეთვე სამეცნიერო ლიტერატურაზე 
დაყრდნობით გადმოცემულია საზღვარგარეთ არსებული (თურქეთი, ისტორიული ტაო) 
ამ მეტად მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ისტორია. ნაჩვენებია 
მისი უცილობლად ქართული ხასიათი.

6 გადმოცემულია ისტორიული კლარჯეთის (ამჟამინდელი თურქეთი) მდებარე 
ქართული მონასტრის, პარეხის ისტორია, მისი ცალსახა კავშირი ქართული 
ეთნოკულტურულ და პოლიტიკურ სამყაროსთან.

7 სტატიაში განხილულია კავკასიაში გადმოსახლებული პოლონეთის დამოუკიდებ-
ლობისათვის მებრძოლი მწერლის, მათეუშ გრალევსკის მემუარული ხასიათის 
ჩანაწერები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ (მე-19 ს-ის 50-იანი წლები). ავტორი 
დიდ სიმპათიას გამოხატავს საქართველოს მიმართ. იგი აფშერონის პოლკში 
მსახურობდა და სპეციალურად ეწვია თბილისს. გრალევსკი თბილისში შეხვდა 
მაშინდელი საქართველოს გამორჩეული არისტოკრატიის წარმომადგენელს, რომელიც 
თითქმის 150-ზე მეტი წლის მანძილზე მოკლე ფსევდონიმის „ჯ“-ს („Dz“) ქვეშ 
იმალებოდა. ჩვენი კვლევის თანახმად, ამ ინილიალების ქვეშ უნდა ვიგულისხმოთ 
გამოჩენილი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ალექსანდრე ჯამბაკურ-
ორბელიანი. სწორედ მისგან მოისმინა მ. გრალევსკიმ საქართველოს მტელი ისტორია და 
ლიტერატურის საფუძვლიანი მიმოხილვა უძველესი დროიდან მე-19 საუკუნის 50-იან 
წლებამდე. გრალევსკის წიგნი გრაგმენტული სახით („მოგონებები 12 წლიან მონობაზე“) 
პირველად დაიბეჭდა  ლვოვში 1873 წ., მეორედ კი სრული სახით, იქვე, 1877 წელს. მისი 
წიგნი, დრემდე არ არის თარგმნილი სხვა ევროპულ ენებზე. ჩვენ ვიყენებთ წიგნის 
ბოლო ვერსიას, რომელიც დაიბეჭდა 2014 წელს პოზნანში (წიგნს ერთვის საინტერესო 
მომენტები, პოლონურიდან გვითარგმნა ვარშავის პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
ინსტიტუტის მთავარმა მეცნიერ-თანამშრომელმა პრშ. ადამჩევსკიმ.)

8 სტატიაში აღნიშნულია, რომ ერთა ლიგის წევრმა სახელმწიფოებმა 1920 წელს 
ერთდროულად განიხილეს აღნიშნულ ლიგაში საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკისა და ბალტიისპირეთის სამი რესპუბლიკის - ლიტვის, ლატვიისა და 
ესტონეთის მიღების საკითხი.

იმ პერიოდში არცერთი ეს რესპუბლიკა არ იქნა მიღებული ერთა ლიგაში, ვინაიდან 
ხმების საჭირო რაოდენობა ვერცერთმა მათგანმა ვერ შეაგროვა, თუმცა საქართველომ 
ბალტიის სამივე რესპუბლიკაზე მეტი ხმები მიიღო. 

ყოველივე ეს განაპირობა პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული სახელმწიფოების - 
დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის უარყოფითმა პოზიციამ. მათ არ სურდათ 
პასუხისმგებლობის აღება ხსენებული ქვეყნების სახელმწიფოებრივი დამოუკი-
დებლობის დაცვაზე საგარეო საფრთხისაგან. 

ამის მიუხედავად, როგორც შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, 
საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობა უფრო მყიფე აღმოჩნდა, ვიდრე ბალტიის 
ქვეყნებისა.        

 სტატიაში აღნიშნულია, რომ მომდევნო წელს, როდესაც ლიტვის, ლატვიისა და 
ესტონეთის რესპუბლიკები მიიღეს ერთა ლიგაში, საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკა უკვე ოკუპირებული იყო საბჭოთა რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ.

9 ნაშრომში მოკლედ გადმოცემულია საქართველოს ეკლსიის ისტორია უძველესი 
დროიდან დღემდე ეტაპების მიხედვით, ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში 
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ქრისტიანობის გავრცელების საწყის ეტაპზე, მოციქულთა მოღვაწეობაზე. ნაშრომში 
აგრეთვე დიდი ადგილი აქვს დათმობილი წმინდა ნინოს მოციქულებრივ მოღვაწეობის 
ჩვენებას; საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას; 
სათანადო წყაროების მოშველიებით აღნიშნულია, რომ მეხუთე საუკუნეში ვახტანგ 
გორგასლის დროს საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალიის უფლება მოიპოვა. სათანადო 
ყურადღება აქვს დათმობილი ასურელი მამების ღვაწლის ჩვენებას, არაბთა ბატონობის 
დროს საქართველოს ეკლესიის უფლებრივ მდგომარეობას.

 ზოგადად ნაშრომში ყურადღება აქვს დათმობილი საქართველოს ეკლესიის 
მწყემსმთავრის ტიტულატურას და აღნიშნულია, რომ მეათე საუკუნის ბოლოს 
საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავარი ყოველთა აღმოსავლეთის პატრიარქის 
ტიტულით არის მოხსენებული. ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს ეკლესიის 
ისტორია მეფე დავით აღმაშენებელის, თამარის და მონღოლთა ბატონობის დროს. 
აღნიშნულია, რომ ამ დროისათვის ქვეყნის სიძლიერემ ხელი შეუწყო საქართველოს 
ეკლესიის დაწინაურებას, რაც იმაში გამოიხატა, რომ საქართველოს ეკლესიის 
იურისდიქციის საზღვრები ვრცელდებოდა მეზობელ ჩრდილოეთ კავკასიაში და 
ისტორიული სომხეთის ტერიტორიაზე. შემდგომ ნაშრომში აღნიშნულია, რომ 
მეთოთხმეტე-მეთვრამეტე საუკუნეებში საქართველოში შექმნილმა პოლიტიკურმა 
პროცესებმა მძიმედ იმოქმედეს ეკლესიურ ყოფაზე. მეთხუთმეტე საუკუნეში დასავლეთ 
საქართველო ეკლესიურად გამოეყო აღმოსავლეთ საქართველოს ეკლესიას, თუმცა მათ 
შორის ევქარისტული კავშირი არასოდეს გაწყვეტილა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ 
ისინი ყოველთვის ერთად იყვნენ. 

ნაშრომში განხილულია საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობა ეგზარქოსობის დროს, 
აღნიშნულია, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ საეკლესიო კანონების უხეში 
დარღვევითგააუქმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, ნაშრომში ყურადღება 
გამახვილებულია ავტოკეფალიის გაუქმების მძიმე შედეგებზე და აღნიშნულია, რომ 
ქართველი ხალხი და სასულიერო პირები არასოდეს შერიგებიან ეკლესიის 
ავტოკეფალიის გაუქმებას. მათი ბრძოლა 1917 წლის 12 მარტს ეკლესიის ავტოკეფალიის 
აღდგენით დამთავრდა. ნაშრომში წარმოდგენილია პირველი დემოკრატიული 
რესპუბლიკის დროს საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობა და აღნიშნულია, რომ მისი 
შემდგომი წინსვლისათვის დრო და სიტუაციო იყო აუცილებელი. მაგრამ საბჭოთა 
რეჟიმის დამყარებამ ეკლესია მძიმე ვითარებაში ჩააგდო. ნაშრომში კონკრეტულ 
ფაქტებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ 
განხორციელებული რეპრესიები და სხვა. 

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა თანამედროვე ეტაპზე ეკლესიის 
როლს, უწმინდესის და უნეტარესიის, ილია მეორის ღვაწლის ჩვენებას. 

10 ნაშრომში გამოქვეყნებულ ნაშრომებზე და საარქივო მასალაზე დაყრდნობით 
განხილულია „კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელი 
საზოგადოების“ როლი საქართველოს საეგზარქოსოს დაქვემდებარებულ მთიანეთში 
შესუსტებული ქრისტიანობის გავრცელებაში. აღნიშნულია, რომ 1860 წელს დაარსებულ 
ამ საზოგადოებაზე დიდ იმედებს ამყარებდა მეფის ხელისფუფლება, რისი 
ფურქციონერებისათვის სახსრებს არ იშურებდა. აღნიშნულის გამო საზოგადოება 
მატერიალურად კარგად იყო დაფინანსებული. ამ საზოგადოებამ 1860-1918 წლებში 
საქართველოს მთიანეთში და ჩრდილოეთ კავკასიაში რამდენიმე ასეული ტაძარი, 
სამლოცველო სახლი, სხვა საეკლესიო ნაგებობები ააგო. საზოგადოებას ჰქონდა 
გახსნილი თავისი სკოლები, სადაც სწავლა რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა. 
საზოგადოებისათვის მისიონერ სასულიერო პირებს ამზადებდა თბილისის სასულიერო 
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სემინარია. მისიონერი მღვდლები სხვა სასულიერო პირებთან შედარებით მაღალ 
ანაზღაურებას იღებდნენ.

რუსული სახელმწიფოებრივი საეკლესიო პოლიტიკის მიუხედავად საზოგადოებამ 
გარკვეულწილად დადებითი როლო შეასრულ მთიან ნაწილში ქრისტიანობის 
გავრცელებაში.

11 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე IV ათასწლეულის მეორე ნახევარში, თანამედროვე ქვედა 
ქართლისა და მიმდებარე რეგიონების ტერიტორიაზე, წარმოიქმნება განმასხვავებელი 
კულტურა, რომელსაც სამეცნიერო ლიტერატურაში უწოდებენ მტკვარ-არაქსს. მისი 
გავრცელების არეალი მოიცავს კავკასიონს, მისი დასავლური ნაწილის გარდა, 
აღმოსავლეთ ანატოლია, ჩრდილო-დასავლეთ ირანი, სირია და პალესტინა (ხირბეთ-
კერაკის კულტურა). ტრადიციულად, მტკვარ-არაქსის კულტურა თარიღდება IV ს-ის 
მეორე ნახევრით - ძვ. წ. III ათასწლეულის პირველი ნახევრით. მტკვარ-არაქსის 
კულტურა უნიკალურია, არც ერთი კავკასიური კულტურა არ იყო ასე ფართოდ 
გავრცელებული. კვლევების გრძელი ისტორიის მიუხედავად, ჯერ კიდევ არ არსებობს 
კონსენსუსი ამ კულტურის მატარებელთა წარმოშობისა და განაწილების, ეთნიკურობის 
შესახებ. კრანიოლოგიური კოლექციების შევსება, ერთიანი კვლევითი პროგრამის 
მიხედვით მონაცემთა ბაზის შექმნა, სხვადასხვა სამეცნიერო დისციპლინების 
(არქეოლოგია, ანთროპოლოგია, პალინოლოგია და გენეოგრაფია და უძველესი და 
თანამედროვე პოპულაციების), მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკის გამოყენება, ბევრ 
კითხვას გასცემს პასუხს. ეს მოითხოვს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერთა თანამშრომლობას 
დიდ ერთობლივ პროექტში.

12 მასალა IV - ძვ. წ. III ათასწლეული საქართველოს ტერიტორიიდან შედგება ორივე 
სქესის 76 ქალა სხვადასხვა სასაფლაოდან. ფიზიოლოგიური სტრესის ნიშნები 
გამოვლინდა 32 ქალაზე შემდეგი სამარხიდან: თრელი, ალგეთის ველი, ზეიანი, 
ალაზნის ველი ტარიბანა, ქვემო არანისი, გიორგიწმინდა და ჭიათურა. ფიზიოლოგიური 
სტრესის მარკერებში შედის: სხვადასხვა ლოკალიზაციის ჰიპეროსტაზები 
(პარიეტალური და კუჭქვეშა ძვლები, დამხმარე თაღები, მათ შორის ორბიტების შიდა 
მხარეზე - cribra orbitalia), კარიესი, მინანქრის ჰიპოპლაზია, კბილების ინტრაიტალური 
დაკარგვა, ფორთოხლის კანი სინდრომი. კვლევის მიმდინარეობისას აღმოჩნდა, რომ  
ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერების ძირითადი დატვირთვა დაქვეითებულია 
ჰიპეროსტეროზზე (შუბლის ძვლის გარდა), ფორთოხლის ქერქის სინდრომი აღინიშნება 
მამაკაცთა თითქმის ნახევარში და ყოველ მეხუთე ქალში. ჰიპეროსტაზის მაღალი 
შემთხვევა აშკარად უკავშირდება ინფექციურ დაავადებებს, რომლებიც ადრეულ 
საზოგადოებებში სიკვდილის მთავარი მიზეზი იყო. ზოგადად, შეიძლება აღინიშნოს, 
რომ ადრე ბრინჯაოს ხანაში, საქართველოს მოსახლეობა მუდმივად ექვემდებარებოდა 
სხვადასხვა სტრესულ ფაქტორს. ამავე დროს, გარდაცვალების საშუალო ასაკი 35.8 
წელია, რაც მიგვითითებს ამ მოსახლეობის საკმაოდ კარგ ადაპტირებაზე 
გარემოსდაცვითი და სოციალური გარემოს ფაქტორებთან.

13 სამეგრელოს ქართველთა ქორწინებები მკაცრად ეგზოგამიურია. ოჯახის გვარების 
ფარგლებში აკრძალულია არა მხოლოდ შვიდი თაობის, არამედ ნებისმიერი სახელის 
წარმომადგენელთა შორის. ეს მოხსენება ეხება ეგზოგამიის ნორმას, რომელიც კრძალავს 
ქორწინებას სხვადასხვა ოჯახის წევრებს შორის. ამ ფაქტის მიზეზი დადგინდა საველე 
ეთნოგრაფიული კვლევის დროს. მეგრულ გვარებს შორის არის რამდენიმე ასეული, 
რომელთა შორის ოჯახური გაერთიანებები ახლა შეუძლებელია. ამ აკრძალვის 
მიზეზები იყო სხვადასხვა (სოციალური, ეკონომიკური, ფეოდალური ურთიერთობები 
და ა.შ.). ამასთან, მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული მეხსიერებაა, ტრადიცია, 
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რომელსაც მათი მატარებლები ოდესღაც ასახელებდნენ. ამის ილუსტრაცია შეიძლება 
მოხდეს ჯორჯიკიას, დემურიასა და შონიას სახელების მაგალითით. მათ შორის 
ქორწინება აკრძალულია, რადგან ისინი სამი ძმის შთამომავლები არიან, რომლებიც 
სვანეთიდან სამეგრელოს სხვადასხვა სოფლებში გადავიდნენ, დაახლოებით 400 წლის 
წინ, გვარი ჩარკვიანით შეიცვალეს. ქორწინების აკრძალვა ეხება ყველა ზემოხსენებულ 
სახელს და ძალაშია რეალურ ცხოვრებაში დღემდე. ამრიგად, ეგზოგამიის ნორმის 
დაფიქსირება არის ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო გენეტიკური 
კვლევების შედეგების ჩატარებისა და ინტერპრეტაციის დროს, ქართულ ეთნოგრაფიულ 
ჯგუფებს შორის მიგრაციული პროცესების დაკვირვებისა და ანონიმური ქორწინებების 
თავიდან აცილების მიზნით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ვალერიან ვაშაკიძე სახელმწიფო 
ტერიტორიის აღქმა 

ქართულ წერილობით 
წყაროებში

5 ოქტომბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 

ხარაგაული
2 ვალერიან ვაშაკიძე მცხეთის ეტიმოლოგია და 

ქართლის (იბერიის) 
სამეფოს უზენაესი 

ხელისუფალი

29-31 მაისი, საქართველოს 
კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტო

3 ნანა ბახსოლიანი, 
ა. გოგუაძე

გენდერული ძალადობის 
საკითხები საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში

21 ივნისი, სტუ

4 ნანა ბახსოლიანი, ნაზი 
აზიკური

ქალის შრომა-საქმიანობა 
აღმოსავლეთ 

საქართველოს მთაში 
ეთნოგრაფიული 

მასალების მიხედვით

28 ნოემბერი, სტუ

5 მარიამ ჩხარტიშვილი ზვიად გამსახურდიას 
მოღვაწეობის განხილვა 
ქართული იდენტობის  
ისტორიის კონტექსტში

10-12 აპრილი, თსუ

6 მარიამ ჩხარტიშვილი მცხეთის, როგორც  წმინდა 
ქალაქის,  

კონცეპტუალიზება 
ქართულ იდენტობრივ 

ნარატივში

13-14 მაისი, იუნესკოს 
მსოფლიო მემკვიდრეობის 

ცენტრი

7 მარიამ ჩხარტიშვილი ქართული  იდენტობა  XIX   
საუკუნეში

28 ივნისი, თსუ

8 მარიამ ჩხარტიშვილი ქართული ეროვნული 26-28 სექტემბერი, 
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იდენტობა: კვლევისათვის 
რელევანტური 

თეორიული მიდგომის 
შერჩევის საკითხი

საქართველოს ეროვნული 
არქივი

9 მარიამ ჩხარტიშვილი „დასავლეთისა“ და 
„აღმოსავლეთის“ 

დიქოტომიoს  გააზრება 
და ქართული იდენტობის 

წრთობა IV-XV 
საუკუნეებში

11-13 ოქტომბერი, 
ილიაუნი, თსუ, ბსუ

10 მარიამ ჩხარტიშვილი ჰიეროტოპიული პროექტი  
„მცხეთა - ახალი 

იერუსალიმი“  ქართული 
იდენტობის ისტორიის 

კონტექსტში

25 ოქტომბერი, გორის 
სასწავლო უნივერსიტეტი

11 მარიამ ჩხარტიშვილი წმინდა ასურელ მამათა  
ჰაგიობიოგრაფიების 

წყაროთმცოდნეობითი 
კრიტიკისათვის

27 დეკემბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

12 ალექსანდრე თვარაძე ქრისტიანების და 
მუსლიმების 

ურთიერთდამოკიდებუ-
ლების შესახებ მე-13-მე-17 
საუკუნეებში: ევროპული 

ისტორიული, 
პილიგრიმული 

ლიტერატურის და „ახალი 
ქართლის ცხოვრების“ 

მეორე ტექსტის ცნობები

27 დეკემბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

13 მარინე ქადაგიძე ისტორიის მეცნიერებათა 
დოქტორის, ლიანა 

დავლიანიძის 
შემოქმედება

27 დეკემბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

14 ქეთევან ქუთათელაძე რელიგიური 
მნიშვნელობის 

ტოპონიმები 
„გურჯისტანის 

ვილაიეთის დიდი 
დავთრის“ მიხედვით

28 ივნისი, თსუ

15 ქეთევან ქუთათელაძე ჭალა-ტყეებისა და ველ-
მინდვრების 

სახელწოდებები ქართლის 
ცხოვრების მიხედვით

28-29 ივნისი, სამცხე-
ჯავახეთის უნივერსიტეტი

16 ქეთევან ქუთათელაძე ძიებანი ქურმუხის 
ეტიმოლოგიისათვის

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
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ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
17 ქეთევან ქუთათელაძე ჯავახეთის ტოპონიმია, 

როგორც საისტორიო 
წყარო

4-6 ნოემბერი, თსუ, არ. 
ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 
ისნტიტუტი

18 ქეთევან ქუთათელაძე მაწნაბერდის მთავარი 
კვირიკე III კვირიკიან-

ბაგრატუნი

27 დეკემბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

19 მედეა გოგოლაძე კავკასიის „ალექსანდრეს 
კარი“

27 დეკემბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

20 პაპუნა გაბისონია ისტორიული ლაზეთის 
რამდენიმე ტოპონიმის 

გარკვევისათვის

27 დეკემბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

21 სოფიო ქადაგიშვილი ქართველთა თვითაღქმა 
და ბიზანტია X-XI 

საუკუნეების ქართულ 
ჰაგიოგრაფიაში

11-13 ოქტომბერი, ბსუ

22 სოფიო ქადაგიშვილი ქართული ჰაგიოგრაფია, 
როგორც საისტორიო 
წყარო (კვლევები და 

მეთოდები)

27 დეკემბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

23 ავთანდილ 
სონღულაშვილი

გენდერის პრობლემები 
საბჭოური რეჟიმის 

პერიოდში (XX საუკუნის 
20-იან წლებში)

28 ნოემბერი, სტუ

24 დოდო ჭუმბურიძე რუსი გენერლები 
კავკასიის 

დაპყრობისათვის 
ბრძოლაში: გენერალი 

გულიაკოვი

25 ოქტომბერი, გორის 
სასწავლო უნივერსიტეტი

25 დოდო ჭუმბურიძე დაბრუნება სამშობლოში: 
პავლე ციციანოვის 

ტრაგიკული ნიღაბი

8-9 ნოემბერი, ბსუ

26 დოდო ჭუმბურიძე Aspects of Geopolitical 
Strategy and Imperial 
Expansion in Russia's 
Caucasian Policy: The 

Tenure of Aleksey Yermolov 
(1816-1827) (რუსეთის 

გეოპოლოტიკური 
სტრატეგიისა და 

1 ნოემბერი, თსუ
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იმპერიული ექსპანსიის 
ასპექტები კავკასიის 

პოლიტიკაში: ალექსი 
იერმოლოვის 

მმართველობა (1816-1827))
27 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი საქართველოს სამსახურში 

ოსთა და ჩერქეზთა 
ყოფნის ისტორიიდან 

(XVIII საუკუნის 
მიწურული - XIX 

საუკუნის დასაწყისი)

13-15 ოქტომბერი, თსუ

28 ელდარ ბუბულაშვილი ქრისტეს კვართის 
ისტორია  საქართველოში  

და სხვა მაგალითები 
მსოფლიოში

13-14 მაისი, იუნესო; 
საქართველოს 

საპატრიარქო; განათლების, 
კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო; ძეგლთა 
დაცვის ეროვნული 

სააგენტო
29 ელდარ ბუბულაშვილი უცნობი დოკუმენტი 

წმინდა ამბროსი 
აღმსარებლის  (ხელაია) 
სასამართლო პროცესის 

შესახებ

13-14 მაისი, თბილისის 
სასულიერო აკადემია და 

სემინარია

30 ელდარ ბუბულაშვილი წმ. გრიგოლ ფერაძე - 
საქართველოს ეკლესიის 

ისტორიის მკვლევარი

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

31 ელდარ ბუბულაშვილი კირილე ნინიძე - წმ. 
ამბროსი ხელაიას 

დამცველი სასამართლო 
პროცესზე

21-22 სექტემბერი, გელათის 
მეცნიერებათა აკადემია

32 ელდარ ბუბულაშვილი იაკობ გოგებაშვილის 
როლი 

ავტოკეფალიადაკარგული 
საქართველოს ეკლესიის 

უფლებების დაცვაში

28 ოქტომბერი, თსუ

33 ელდარ ბუბულაშვილი ვარლამ ჩერქეზიშვილი და 
ქართული სინამდვილე

7 დეკემბერი, თსუ

34 გია გელაშვილი ბრიტანეთის კონსული 
ფრედერიკ გუარაჩინო 
ბათუმის შესახებ (1840)

29-30 აპრილი, ბსუ

35 გია გელაშვილი მაქს ფონ ტილმანი 
კავკასიის შესახებ

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

36 გია გელაშვილი ლოურენს ოლიფანტი 26-28 სექტემბერი, 
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საქართველოში საქართველოს ეროვნული 
არქივი

37 მზია ტყავაშვილი შავი ზღვის ჩრდილო-
აღმოსავლეთ 

სანაპიროების საკითხი 
ოსმალურ 

ხელშეკრულებებში (1774-
1833 წწ.)

22 თებერვალი, გორის სახ. 
სასწავლო უნივერსიტეტი

38 მზია ტყავაშვილი 1578-1590 წლების 
ოსმალეთ-სპარსეთის ომი 
და რუსულ-კავკასიური 

ურთიერთობები

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

39 ირინა არაბიძე, ი. არაბიძე-
ცბინდენი

ახალი ცნობები დავით 
სარაჯიშვილის 
ცხოვრებიდან 

(სტუდენტობის პერიოდი)

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

40 ირინა არაბიძე საქართველოს 
ეკლესიასთან აფხაზეთის 
ეპარქიის შემოერთების 
საკითხისათვის - 1919 
წლის 7-10 ოქტომბრის 

საგანგებო კრების 
დადგენილებები

26-28 სექტემბერი, 
საქართველოს ეროვნული 

არქივი

41 ნატო სონღულაშვილი განათლება 1918-1921 
წლებში

24 მაისი, სტუ

42 ნატო სონღულაშვილი დისიდენტური 
მოძრაობის სამი ეტაპი

26-28 სექტემბერი, 
საქართველოს ეროვნული 

არქივი
43 ნატო სონღულაშვილი რელიგიის აღქმა ქართულ 

პოლიტიკურ ელიტაში 
საბჭოთა პერიოდში

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

44 ქეთევან ხუციშვილი ანთროპოლოგიის 
განვითარების 
პერსპექტივები 
საქართველოში

19 თებერვალი, თსუ

45 ქეთევან ხუციშვილი რელიგიური 
მრავალფეროვნება 
ბათუმში - საველე 

მონაცემები

26 თებერვალი, ბსუ

46 ქეთევან ხუციშვილი საქართველო 
გზაჯვარედინზე

1-5 აპრილი, თსუ

47 ქეთევან ხუციშვილი ქართული ეთნოლოგია - 
112

12-13 აპრილი, თსუ

48 ქეთევან ხუციშვილი ინტერკულტურალიზმი, 
როგორც სწავლის შედეგი 

9 მაისი, სოხუმის 
სახელმწიფო 
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და ღირებულება უნივერსიტეტი
49 ქეთევან ხუციშვილი კულტურული 

მემკვიდრეობის 
პოლიტიკა და 

ყოველდღიურობა 
კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებში

15 მაისი, თსუ

50 ქეთევან ხუციშვილი ვაჭრობა ოკუპირებულ 
აფხაზეთთან

23 მაისი, თსუ, ფრიბურგის 
უნივერსიტეტი, 

ფოლკსვაგენის ფონდი, 
გოეთეს უნივერსიტეტი, 
გებერტ რუფის ფონდი, 

EPRC, ASCN
51 ქეთევან ხუციშვილი ძეგლების წინააღმდეგ 

ბრძოლა - მეხსიერებასთან 
ომი

25 მაისი, საქართველოს 
უნივერსიტეტი

52 ქეთევან ხუციშვილი ტერმინ „ეთნოგრაფიული 
ჯგუფის“ გაგებისათვის

18-20 ივნისი, თსუ არ. 
ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი

53 ქეთევან ხუციშვილი ეთნიკურ ერთობათა 
ტერმინოლოგიის 

საკითხისთვის

26-28 ივნისი, თსუ

54 ქეთევან ხუციშვილი ქალის როლი 
სოციალიზაციის 

პროცესში

21 სექტემბერი, თსუ

55 ქეთევან ხუციშვილი საქართველო - 
ინტერკულტურული 

ურთიერთოების 
მაგალითი

24-26 ოქტომბერი, თსუ, 
საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა

56 ქეთევან ხუციშვილი საზღვრების კვლევის 
ეთიკური მხარე

26-28 ნოემბერი, თსუ, 
ბერლინის აღმოსავლეთ 

ევროპისა და 
საერთაშორისო კვლევების 

ცენტრი
57 ნინო მინდაძე ქართული და ჩინური 

მედიცინის შედარებითი 
კვლევის პერსპექტივა  

22 ივნისი, საქართველო-
ჩინეთის კულტურის 

ცენტრი, ჩინეთის საელჩო
58 ნინო მინდაძე გენდერული 

ურთიერთობების   
თავისებურებანი ქართულ 
ტრადიციულ მედიცინაში

24-26 ოქტომბერი, თსუ, 
საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა

59 ნინო მინდაძე ქალი ტრადიციულ და 
თანამედროვე სამედიცინო 

კულტურაში

21 სექტემბერი, თსუ
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60 ნინო მინდაძე ეთნოლოგიური კვლევები 
ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტში

12-13 აპრილი, თსუ

61 ნინო მინდაძე ქრისტიანული რელიგიის 
ზნეობრივი ნორმები 

ტრადიციულ 
საზოგადოებაში

6 ივლისი, საქართველოს 
საპარტრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის 
უნივერსიტეტი

62 როზეტა გუჯეჯიანი ქართული
ეთნოანთროპოლოგიის 

თანამედროვე 
პრობლემები და 
პერსპექტივები

19 თებერვალი, თსუ

63 როზეტა გუჯეჯიანი თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 

ეთნოლოგიის სასწავლო-
სამეცნიერო ინსტიტუტის 

მიმდინარე კვლევები

12-13 აპრილი, თსუ

64 როზეტა გუჯეჯიანი ტრადიციული ქართული 
კულტურა და 

მულტიკულტურალიზმის 
ურთიერთმიმართება/ 

Interrelation of  Traditional 
Georgian Culture and 

Multiculturalism

9 მაისი, სოხუმის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

65 როზეტა გუჯეჯიანი ტერმინ მახვშის 
სემანტიკური 

ტრანსფორმაციის სოციო-
კულტურული ასპექტები

18-20 ივნისი, თსუ არ. 
ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი

66 როზეტა გუჯეჯიანი ქალი და ტრადიციული 
ქართული სამართალი

21 სექტემბერი, თსუ

67 როზეტა გუჯეჯიანი ეთნორელიგიური 
ინტერკულტურალიზმი 

მართლმადიდებელ 
არაბთა მაგალითზე

24-26 ოქტომბერი, თსუ, 
საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა

68 როზეტა გუჯეჯიანი ელდარ ნადირაძის 
წვლილი ქართული 

ქვითხუროობის 
ტრადიცის შესწავლის 

საქმეში

11 დეკემბერი, თსუ

69 ნაზი აზიკური ბუნების დაცვის ხალხური 
ტრადიციები და 

თანამედროვეობა

26-28 სექტემბერი, 
საქართველოს ეროვნული 

არქივი
70 თეა ქამუშაძე საკრალური ადგილები 

იძულებით 
27-30 ნოემბერი, თსუ
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გადაადგილებულ პირთა 
მეხსიერებაში: 

გამოცდილება, იდენტობა 
და გამოწვევები

71 თეა ქამუშაძე აღზრდის ტრადიციული 
და თანამედროვე 

ფორმები: გამოწვევები და 
შესაძლებლობები 

(აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიანეთის 

მაგალითზე)

29 ოქტომბერი, თსუ

72 თეა ქამუშაძე ქართული „ეზოს 
სამლოცველოები“: 

რელიგიურობის ახალი 
ფორმები 

პაოსტსოციალისტურ 
ურბანულ სივრცეში

24-26 ოქტომბერი, თსუ, 
საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა

73 თეა ქამუშაძე საბჭოთა მიგრაციული 
პოლიტიკის კვალი 

თანამედროვე 
ნარატივებში (ხევსურეთის 

მაგალითი)

26-28 ივნისი, თსუ

74 როლანდ თოფჩიშვილი ქართველთა ადრეული 
ეთნიკური ისტორიის 
ზოგიერთი საკითხი

22-23 სექტემბერი, გელათის 
მეცნიერებათა აკადემია

75 როლანდ თოფჩიშვილი აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიანეთის 

სალოცავების შესახებ

6 ივლისი, საქართველოს 
საპარტრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის 
უნივერსიტეტი

76 როლანდ თოფჩიშვილი თურქეთში მცხოვრები 
ქართველების ეთნიკური 

ცნობიერების შესახებ

13-14 ივნისი, აკ. წერეთლის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
77 როლანდ თოფჩიშვილი ქართველი კათოლიკეები/ 

„ფრანგები“ XIX საუკუნის 
რუსული აღწერებით 

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

78 სალომე ოქრუაშვილი სამეგრელოს 
ტრადიციული კულტურა 

თ. სახოკიას შრომებში

29 იანვარი, მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, ცხუმ-
აფხაზეთის მეცნიერებათა 

აკადემია
79 სალომე ოქრუაშვილი რ. ხარაძის წვლილი 

სვანეთის ეთნოლოგიის 
შესწავლის საქმეში

5 ოქტომბერი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 

ხარაგაული
80 ლავრენტი ჯანიაშვილი ეთნო-რელიგიური 11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
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პროცესები მესხეთში 
(XVII- XIX სს.)

ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
81 ნათია ჯალაბაძე აღმოსავლეთ 

საქართველოს მთის 
ქალღვთაებათა 
ბუნებისათვის

6 ივლისი, საქართველოს 
საპარტრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის 
უნივერსიტეტი

82 ირმა კვაშილავა ოსთა გაქრისტიანების 
ისტორია (XIX საუკუნის 

საარქივო მასალების 
მიხედვით)

11-13 სექტემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

83 ირმა კვაშილავა „ცა-ღრუბლის“ - ციური 
ცეცხლის ღვთაების 

მისტიკური ფუნქციის 
გაგებისათვის

26-28 სექტემბერი, 
საქართველოს ეროვნული 

არქივი

84 ლიანა ბითაძე, დ. 
ლომიტაშვილი, ე. ყვავაძე, 
ქ. დიღმელაშვილი

ნათლისმცემლის 
მონასტრის

სამლოცველოში 
აღმოჩენილი სამარხის 

კომპლექსური
კვლევის საკითხისათვის

18-20 აპრილი, ხელოვნების 
საერთაშორისო ცენტრი, 
საქართველოში ევროპა 

ნოსტრას 
წარმომადგენლობა, 

საქართველოს 
კულტურული 

მემკვიდრეობის ეროვნული 
სააგენტო

85 ლიანა ბითაძე მცხეთის მოსახლეობის 
მორფოლოგიური 
პოლიმორფიზმი 

სამთავროს სამაროვანზე 
მოპოვებული 

კრანიოლოგიური 
მონაცენების მიხედვით 

(გვიან ბრინჯაო- 
ადრეული შუა 
საუკუნეები)

30-31 მაისი, კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო

86 ლიანა ბითაძე, შორენა 
ლალიაშვილი, ქ. 
მინდორაშვილი, ი. 
გაგოშიძე, დ. გაგოშიძე

ღალიის ღმრთისმშობლის 
მონასტრის ეზოში და 
წმინდა ნიკოლოზის 

ეკლესიის კრიპტიდან 
მოპოვებული ძლოვანი 
მასალის კომპლექსური 

კვლევის შედეგები

4-6 ნოემბერი, თსუ, არ. 
ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 
ისნტიტუტი

87 ლიანა ბითაძე, ნ. 
თავართქილაძე

თავის ქალის წრიული 
დეფორმაციების ტიპები 

და კრანიოლოგიური 
პოლიმორფიზმი 

4-6 ნოემბერი, თსუ, არ. 
ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 
ისნტიტუტი
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(სამთავროს ადრეული 
შუასაუკუნეების 

მოსახლეობის 
მაგალითზე)

88 დავით ჭითანავა ურთიერთდახმარების 
ფორმები სამეგრელოს 
სოფელში ძველად და 

ახლა

4-6 ნოემბერი, თსუ, არ. 
ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 
ისნტიტუტი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 საერთო ტერიტორიის გარეშე სოციალური ჯგუფი ვერ ყალიბდება. ნაშრომში 
წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით, ნაჩვენებია, თუ როგორი იყო „სახელმწიფო 
ტერიტორიის“ აღქმა შუა საუკუნეების ქართულ საზოგადოებაში. „სახელმწიფო 
ტერიტორიის“, როგორც „კოლექტიური მეხსიერების ხატი“, ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო ქართველი ერის ჩამოყალიბების რთულ და 
ხანგრძლივ პროცესში.

2 სტატიაში გაზიარებულია მოსაზრება, რომ სახელწოდება „მცხეთა“ 
მომდინარეობს „მხცეთადან“ (გ. ბედოშვილი), რაც „საუხუცესო“, „საუფროსო“ 
ადგილს აღნიშნავს. ერთიანი ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბების ისტორიული 
პროცესის ანალიზის, სხვა „ხც“ ძირიანი ტოპონიმების (მაგ.: „ხცისი“) მოშველებით, 
სტრაბონის „გეოგრაფიაში“ დამოწმებული ტერმინ „პრესბუტატოსის“ (უხუცესი) 
გაჩენის მიზეზის ახსნით, გამოთქმულია ვარაუდი, რომ სახელი „მცხეთა“ მართლაც 
„უხუცესთა“ ადგილსამყოფელს აღნიშნავს. მართლაც, მცხეთაში მჯდარი ქართლის 
უზენაესი ხელისუფალი სხვა „უფლებას“ შორის „უხუცესი“, „უფროსი“ იყო.

3 გენდერული ძალადობის საკითხების მოგვარებისადმი საერთაშორისო 
ორგანიზაციები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ. ავტორთა მიერ 
შესწავლილ საქართველოში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების, აშშ-ს 
საელჩოსა და ამერიკის განვითარების სააგენტოს მცირე და დიდ პროგრამებს, 
საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს გენდერული თანასწორობის 
შესახებ და არსებულ ინსტიტუციონალურ ორგანოს საკითხებს იმ მართებულ 
დასკვნამდე მიჰყავს, რომ ჯერჯერობით მცირეა საინფორმაციო წვდომა  საკუთარი 
უფლებების შესახებ, დაბალია  სამართლებრივი განათლების დონე განსაკუთრებით 
იმ რეგიონებში, სადაც მაღალია წეს-ჩვეულებების და რელიგიური ფაქტორის 
ზეგავლენა.

4 გენდერული კვლევების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ და აქტუალურ 
მიმართულებას სქესის მიხედვით განსხვავებული ადამიანების პოტენციური 
შესაძლებლობების შესწავლა წარმოადგენს. ამის მიხედვით განისაზღვრება 
ადამიანთა მიერ ძალაუფლების მოპოვება და სოციუმში ადგილის დაკავება, რაც, 
თავის მხრივ, ადამინის უფლებათა დაცვითა  და შრომითი საქმიანობის 
შეუზღუდველი ფუნდამენტური საფუძვლით უნდა იყოს განპირობებული.

ავტორთა კვლევის საგანს წარმოადგენს აღმოსავლეთ საქართველოს მთის 
ტრადიციულ საზოგადოებაში (თუშეთში) ინდივიდუალიზაციის თვალსაზრისით, 
პიროვნული ცნობიერების ზრდა ქალებში მათი შრომა-საქმიანობის 
გათვალისწინებით. ჩატარებულმა კვლევამ ავტორები იმ მართებულ დასკვნამდე 
მიიყვანა, რომ ქალი თავისი შრომა-საქმიანობითა და შესაბამისი განათლებით 
სოციუმში ისეთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა, როგორიც იყო სოფელ 
დართლოში მსაჯულთა საბჭოს წევრობა და თავმჯდომარეობა.
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5 იდენტობა შეიძლება განისაზღვროს როგორც  გარკვეული ნიშნების საფუძველზე 
ინდივიდის მიერ მოცემულ კოლექტივთან თავის გაიგივების ცნობიერება. ამ 
დეფინიციით  ჩანს, რომ იდენტობა უკავშირდება ნარატივს. 

ეროვნული ნარატივი არის  დისკურსი, რომელიც შეიცავს პასუხებს ერის 
რაობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე. მათ შორის სამი უმთავრესია: „ვინ 
ვიყავით“? „ვინ ვართ“? „როგორია ჩვენი მომავალი“?

ზოგი სოციალური თეორიის მიხედვით სწორედ ეროვნული ნარატივი  თამაშობს  
გადამწყვეტ როლს ერების კონსოლიდებაში. ის იცვლება ეროვნული ერთობის 
(//კოლექტივის//ჩვენ – ჯგუფის) წინაშე მდგარი ახალი გამოწვევების  შესაბამისად. 
უმეტეს შემთხვევაში ცვლილება არ ნიშნავს ძველი დისკურსის ახლით 
ჩანაცვლებას, არამედ უკვე დასმული საკითხების ახლებურ კონცეპტუალიზებას.

მოხსენებაში განხილული იყო ეროვნული ნარატივი, რომელიც შექმნა მეოცე 
საუკუნის ცნობილმა პოლიტიკოსმა და კულტურულმა მოღვაწემ ზვიად 
გამსახურდიამ. საბჭოთა იმპერიის მარწუხებისაგან ქართველი ერის  
განთავისუფლება მან სწორედ იმით დაიწყო,  რომ  ქართველთა ცნობიერებიდან 
ქართველობის არსის საბჭოური გააზრების აღმოფხვრას შეეცადა. ის განმარტავდა 
ნაციონალიზმის ფენომენს, კოლექტიური მეხსიერების მნიშვნელობას ერის 
ცხოვრებაში, ეროვნული ერთიანობის საკრალიზების აუცილებლობას; წარმოად-
გენდა ქართველთა კოლექტიური წარსულის  და საქართველოს მსოფლიო 
ისტორიულ მისიის  ხედვას,  მიუთითებდა ენობრივი და რელიგიური მარკერების 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ქართული იდენტობისათვის და სხვ. 

ზ. გამსახურდია მოუწოდებდა ქართველებს ევლოთ „ილიას გზით“. ამგვარად, ის 
მიანიშნებდა, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ქართველი ერის იდეა ემთხვეოდა 
ილიასეულს. სინამდვილეში მეოცე საუკუნის საქართველოს დისიდენტური 
მოძრაობის  წიაღში შობილი დისკურსი  ძველის სახელით შემოტანილი ინოვაცია 
იყო: როგორც საკითხების დაყენების, ისე პასუხების თვალსაზრისით ის 
განსხვავდება მეცხრამეტე საუკუნეში შექმნილი ქართველი ერის იდეისაგან.  
შეცვლილი პოლიტიკურ გარემო და ახალ გამოწვევები ზ. გამსახურდიასაგან  ზოგი, 
უკვე იდენტიფიცირებული,  თემის გადააზრებას და ახალი საკითხების გამოკვეთას 
მოითხოვდა. სწორედ ტრადიციას დამყნობილი ინოვაციურობა იყო იმის მიზეზი, 
რომ ზ. გამსახურდიას ნააზრევმა ღრმად გამსჭვალა იმდროინდელი ქართული 
საზოგადოება და მისი იმპულსი საგრძნობია დღესაც.

ეროვნულ ნარატივებს აქვთ პოლიტიკური ფუნქცია, თუმც არსობრივ ისინი 
კულტურული ფენომენებია. ამიტომ გამსახურდიასეული  დისკურსი განხილულ 
უნდა იქნას როგორც პოლიტიკურ, ისე კულტურულ ჭრილში. ამგვარი მიდგომა 
გვეხმარება მეცნიერული არგუმენტების მოშველიებით განვსაზღვროთ ზვიად 
გამსახურდიას ადგილი ქართული იდენტობის ისტორიაში.

6 მოხსენება შეეხება მცხეთის, როგორც ქრისტიანული საკრალური ცენტრის, 
კონცეპტუალიზების ისტორიას და ამ პროცესის კორელაციას ქართული 
იდენტობის წრთობის პროცესთან.

კვლევისათვის გამოყენებულია უძველესი ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლი 
„წმინდა ნინოს ცხოვრება“ კერძოდ, მისი არქეტიპული რედაქცია, რომელიც შეიქმნა 
ქართლის სამეფოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად აღიარების შემდგომ 
მოკლე ხანში, დაახლოებით მეოთხე საუკუნის შუა ხანებში და, აგრეთვე, 
თანამედრვე პოლიტიკური დისკურსის ამსახველი ზოგი ტექსტი, რომელიც 
ქართველთა კოლექტიურ მეხსიერებაში ამ ტემის აქტუალიზებას ესწრაფვის. 
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გამოკვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს ორი უაღრესად 
მნიშვნელოვანი ორი მიგნება: ა) კოლექტიური კულტურული იდენტობებისათვის 
(იქნება ეს ეთნიკური თუ ნაციონალური) უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ერთობის ტერიტორიის საკრალიზებას. ამიტომაა „წმინდა მიწის“ კონცეპტი  
ეთნიკური და ნაციონალური ნარატივების განუყოფელი ნაწილი. ეს მიგნება 
უკავშირდება ნაციის ინტერპრეტაციის ეთნოსიმბოლისტურ პარადიგმას, რომლის 
ერთ–ერთი ფუძემდებელია  ბრიტანელი მეცნიერი ე. დ. სმითი; ბ) სივრცის 
საკრალური სეგმენტები, რომლებიც მიიჩნეოდა, რომ ღვთაებრივი  ინტერვენციის 
(ჰიეროფანიის) შედეგად მოინიშნებოდა პროფანულ სივრცეში, და ამდენად 
დამოუკიდებელი იყო ადამიანის ნებისაგან, ექვემდებარებოდა ადამიანის მიერ 
გარკვეული წესით ამ სივრცის ორგანიზებას ანუ ჰიეროტოპიას. ჰიეროტოპიის 
კონცეპტი  უკავშირდება რუსი მეცნიერის ა.ლიდოვის კონცეფციას. 

უფლის კვართის  მცხეთაში დაფლულობა არის ის ბირთვი იდეა, რომელიც 
საფუძვლად დაედო  მეოთხე საუკუნეში შექმნილ ქართველთა ეთნიკური 
რჩეულობის იდეოლოგიას, ეს იდეოლოგია  წარმოადგენდა პასუხს გამოწვევებზე, 
რომელთა პირისპირ აღმოჩნდა  ქართველობა  მშობლიური კულტის ანუ არმაზული 
რელიგიის კოსმოპოლიტური რელიგიური სისტემიით ანუ ქრისტიანობით  
ჩანაცვლების შედეგად.  ერთ–ერთი მოტივაცია იყო  ქრისტიანულ ოიკუმენაში 
საკუთარი განსაკუთღებული ადგილის დამკვიდრების სურვილი და ეროვნული 
მისიის დასაბუთება, რაც აუცლებელია ინტენსიური ეთნიკური კონსოლიდა-
ციისათვის.

მოხსენებაში „წმინდა ნინოს ცხოვრების“ უძველესი ტექსტის დეტალური 
ანალიზით რეპრეზენტირებული  იქნება   ეს  იდეოლოგიია, ნაჩვენები იქნება    თუ 
მენტალური ხატებით როგორც ცდილობს ძველი ავტორი სამეფო რეზიდენციის 
ბაღი მცხეთაში  მიამსგაავსოს  ზეციურ იერუსალიმს  და გზით  საფუძველი 
შეუქმნას მცხეთის კონცეპტუალიზებას ზეციური იერუსალიმის ხატად.    ძველი 
ავტორი არაორაზროვნად მიგვნიშნებს, რომ კაცობრიული ისტორიის აღსრულების 
შემდგომ  სწორედ  მცხეთა  გახდება ადგილი, სადაც დამყარდება უფლის 
სასუფეველი ანუ ჩამოვა ზეციური იერუსალიმი.  

წმინდა პროტოტიპის  სივრცულ–ლანდშაფტური ასლის გადმოღება  და 
სიწმინდის ამ  გზით  ახალ ადგილას გადატანა წინამოდერნის ეპოქის ქრისტია-
ნული აზროვნებისათვის დამახასიათებელი მოვლენაა. ქართველი ავტორი ამ 
ზოგადი კანონზომიერების ჩარჩოებში ახერხებს ძალიან ორიგინალური დისკურსის 
შექმნას, რაც ქართული ინტელექტუალური ისტორიის საინტერესო ფაქტად აქცევს 
ამ იდეოლოგიას. 

7 ერები ადამიანთა დიდი ჯგუფებია და მათი რაობის წვდომა შესაძლებელია 
მხოლოდ  შესაბამისი თეორიული ინსტრუმენტარიუმის მოშველიებით. 

ერების ინტერპრეტაციის ეთნოსიმბოლისტურ მიდგომა ერთ–ერთი ფართოდ 
გავრცელებული თეორიაა, რომლის უმთავრესი წარმომადგენელი ბრიტანელი 
მეცნიერი ენტონი დ. სმითი გახლავთ. 

ე. დ. სმითის  მიხედვით ნაციები მოდერნული ფენომენებია და მათ შექმნაში 
გადამწყვეტი როლი ეკისრება საზიარო კულტურას, მეხსიერებას, ღირებულებებს, 
რომელთა შემუშავებასაც და კულტივირებას  ახდენენ ინტელექტუალური 
ელიტები.

ელიტები მოქმედებენ წინა მოდერნული ეთნიკური მოცემულობის ფარგლებში.  
ნაციონალური კონსოლიდაცია კულტურული მობილიზაციის პროცესია, რომლის 
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არსი მდგომარეობს წარსული  მემკვიდრეობის სელექციურ რეინტერპრეტაციაში.
ამგვარად, ე. სმითისეული ერი, ერთის მხრივ, მოდერნული ფენომენია, რადგან 

ერების კონსოლიდება მოხდა მოდერნულ დროში, მაგრამ, მეორეს მხრივ, 
პრემოდერნულიც იმ აზრით, რომ ეთნიკური ბირთვი ანუ უცვლელი ნაწილი მასში 
ძველიდან არის მომდინარე. ე. დ. სმითის შეხედულებით, სწორედ ეს  – ანუ 
ნაციონალური იდენტობის კონსტრუირებისას  გარკვეული კულტურული 
მოცემულობის არსებობა  – აძლევს ნაციონალიზმის იდეოლოგიას არაჩვეულებრივ 
ძალას, გამსჭვალოს მასები და შექმნას ეროვნულ იდენტობაზე დაფუძნებული 
ერთობები.

პოსტმოდერნულ ეპოქაში უკიდურესი კონსტრუქციონისტების მხრიდან ე. დ. 
სმითის იდეების  კრიტიკა გაისმა. ისინი ეთნოსიმბოლიზმს არათანმიმდევრულ 
კონსტრუქციონიზმში, მეტიც, ესენციალიზმში სდებენ ბრალს. ესენციალიზმად  კი 
მათ ესახებათ ე. დ. სმითის მიერ ნაციების ქმნადობის პროცესში უცვლელი 
ეთნიკური ბირთვის არსებობის შესახებ აზრი. ამ კრიტიკის მიუხედავად, ე. სმითის 
იდეები ინსპირაციის წყაროდ რჩება ბევრი მკვლევრისათვის მთელ მსოფლიოში. 

ქართულ სინამდვილეში ე. დ. სმითის იდეები საკმაოდ პოპულარულია. 
ეთნოსიმბოლისტური შეხედულებების საქართველოში გავრცელებაში ამ 
მოხსენების ავტორსაც მიუძღვის წვლილი. კერძოდ, მან თარგმნა პირველად 
ქართულ ენაზე ე. დ. სმითის ერთ-ერთი მონოგრაფია და მანვე პირველად ქართულ 
ისტორიოგრაფიაში გამოიყენა ეთნოსიმბოლისტური თეორია კონკრეტული 
ისტორიული რეპრეზენტაციებისათვის.

მოხსენება  ავტორის სწორედ  ამ გამოცდილების  კომპაქტურად ამსახველი 
ტექსტია. მასში ეთნოსიმბოლისტური თეორიის საფუძველზე აღწერილია 
მეცხრამეტე საუკუნეში მიმდინარე ქართველთა ეროვნული კონსოლიდაციის 
პროცესი და ნაჩვენებია როგორც  ქართული  ეროვნული იდეის    უნივერსალური 
მატრიცა, ისე  მისი თავისებურებანი.

8 იდენტობა ლათინური წარმომავლობის სიტყვაა, ქართულად ის იგივეობას 
ნიშნავს. სოციალური ჯგუფებთან მიმართებაში ამ ტერმინის აზრი კონკრეტდება 
როგორც  ჩვენ-ჯგუფის  წევრობის ცნობიერება. ამგვარი ცნობიერება ეფუძნება 
გარკვეულ მსაზღვრელ  მოცემულობებს (მარკერებს), რომელთა გაზიარება 
ინდივიდების მიერ ქმნის სწორედ კოლექტივს ანუ რაიმე ნიშნებით მარკირებულ 
ჩვენ-ჯგუფს. როგორც მართებულად არის შენიშნული სპეციალურ ლიტერატურაში, 
იდენტობა გულისხმობს ნარატივის არსებობას. კულტურული ელიტების მიერ  ამ 
ნარატივის შექმნა და მისით ჩვენ-ჯგუფის დანარჩენ წევრთა ინსპირირება არის 
ერთობის წარმოშობის საფუძველი.  

იდენტობრვი მარკერები შეიძლება მრავალგვარი იყოს; შესაბამისად, 
მრავალგვარია იდენტობანი და ერთობები, რომლებიც მათ საფუძველზე იქმნება. 
იდენტობის ერთ–ერთი სახეობაა კოლექტიური კულტურული იდენტობა. სწორედ 
ამ სახეობას განეკუთვნება ეროვნული (ნაციონალური) იდენტობა. ეროვნული 
იდენტობა ქმნის ისეთ დიდ ჩვენ-ჯგუფებს, როგორებიც არიან ერები. 

იდენტობრივი ნარატივები ისტორიული ფენომენებია. ეს ნიშნავს, რომ ისინი 
ცვალებადნი არიან დროში. შესაბამისად, იცვლებიან  ერთობებიც, რომელთა 
იდენტობის საფუძველს ეს ნარატივები წარმოადგენენ. ამ ცვლილების ერთ-ერთი 
უმთავრესი მახასიათებელია ჯგუფის წევრების მიერ შიდა სოციალური ბმების 
რაობის ახლებური გააზრება. სწორედ ამის მიხედვით განასხვავებებენ  
კოლექტიურ–კულტურული იდენტობის განვითარების ორ უმთავრეს  ეტაპს: 



143

ეთნიკურს, რომელიც ძირითადად  წინა მოდერნისათვის არის დამახასიათებელი  
და ეროვნულს (ნაციონალურს), რომელიც  მოდერნულ ეპოქაში  ჩნდება. ამ ეტაპებს 
შორის სხვაობა აისახება სოციალური შეჭიდულობის (კოჰეზიის) ხარისხში. ამ 
უკანასკნელს   კი განაპირობებს  ერთობის სოციალური სტრუქტურა: წინა 
მოდერნის ეპოქაში საზოგადოება სტრატიფიცირებულია, იდენტობრივ ნარატივს 
(ისევე როგორც კულტურას მთლიანად) ქმნის გაბატონებული სოციალური ფენა და 
მისი ცირკულირებაც ძირითადად სწორედ ამ ფენაში ხდება; დაბალ სოციალურ 
ფენებს კი, ძნელად აღწევს სოლიდარობის იდეოლოგიები.  შესაბამისად, 
წინამოდერნულ დროში ერთობის კონსოლიდების ხარისხიც დაბალია.  
კოლექტიური კულტურული იდენტობის განვითარების ნაციონალურ ეტაპზე  
ჩვენ-ჯგუფი სოციალურად ჰომოგენურია: ერები  ხომ  მოქალაქეთა  ერთობებია. 
აქედან გამომდინარე  იდენტობრივი ნარატივები  თანაბრად მსჭვალავს  ერთობის 
ყველა წევრს: განათლების უნიფიცირებული სისტემა და კონსტიტუციით 
გარანტირებული ადამიანის  უფლებები ქმნის იმის საშუალებას, რომ ყველა 
ეროვნული იდეის თანაბრად მიმღები იყოს. ამიტომ სავსებით მართებულია 
მტკიცებულება, რომ ერები კულტურის ფორმებია და წინამოდერნული ეთნიკური 
ერთობებისაგან ისინი განსხვავდება სწორედ  ერთობაში კულტურის 
ცირკულირების ხასიათით.  ერების შემთხვევაში  კულტურა საჯაროა.  

იმისათვის, რომ ვიკვლიოთ ეროვნული იდენტობა და ერად კონსოლიდების 
პროცესი, მკაფიო წარმოდგენა უნდა გვქონდეს იმის შესახებ თუ რა არის „ერი“. ამ 
კითხვაზე პასუხი დამოკიდებულია იმაზე თუ რომელი თეორიით 
ხელმძღვანელობს მკვლევარი. საბჭოთა კავშირში ლეგიტიმაცია ჰქონდა „ერის“ 
სტალინურ განსაზღვრას. ეს დეფინიცია ეფუძნება სოციალური ჯგუფის  
ესენციალისტურ გაგებას. ესენციალიზმი გულისხმობს ჩვენ-ჯგუფის სუბსტანცი-
ურობის მქონე არსად გააზრებას ანუ  ეროვნული იდენტობის მარკერთა არსებობას 
ერთობის  წევრთა ნებისა და ცნობიერებისაგან დამოუკიდებლად.  ამგვარი 
მიდგომისას იდენტობის კვლევა შეუძლებელია. 

ამიტომაც ქართულ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში იდენტობრივი კვლევები  
ფაქტობრივად არ არსებობდა. ისინი ქართულ სინამდვილეში გაჩნდა მხოლოდ 
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როდესაც ქართველი მეცნიერებისათვის 
შესაძლებელი გახდა ერის შესახებ  დასავლური თეორიების გაცნობა და გამოყენება.

ერების რაობის განსაზღვრისას ერთ-ერთი  ფართოდ გავრცელებული დასავლური 
თეორია ეთნოსიმბოლიზმი გახლავთ. ამ მიდგომის მთავარი წარმომადგენელი 
ბრიტანელი მეცნიერი ე. დ. სმითია, რომლის მიხედვით ნაციები მოდერნული 
ფენომენებია და მათ შექმნაში გადამწყვეტი როლი ეკისრება საზიარო კულტურას, 
მეხსიერებას, ღირებულებებს, რომელთა შემუშავებასაც და კულტივირებას  ახდენენ 
ინტელექტუალური ელიტები. ელიტები მოქმედებენ წინა მოდერნული ეთნიკური 
მოცემულობის ფარგლებში. ნაციონალური კონსოლიდაცია კულტურული 
მობილიზაციის პროცესია; მისი არსი  წარსული  მემკვიდრეობის სელექციურ 
რეინტერპრეტაციაა. 

ეთნოსიმბოლიზმი, როგორც სოციალური თეორია,  გვამარაგებს ინტელექ-
ტუალური ინსტრუმენტარიუმით, რომელიც საშუალებას იძლევა ადეკვატურად 
აღიწეროს ქართული ეროვნული იდენტობის ისტორია.

9 „დასავლეთსა“ და „აღმოსავლეთს“, „ევროპასა“ და „აზიას“ შორის კოლიზიის 
სახით კაცობრიობის ისტორიის რეპრეზენტირებას აქვს ღრმა ფესვები. ჰეროდოტეს 
„ბერძენ–სპარსელთა ომები“ და სამუელ ჰანგთინგტონის „ცივილიზაციათა 
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შეჯახება“  ანტიკურობიდან დღემდე ამ ტრადიციის განგრძობადობის თვალსაჩინო 
მოწმობაა. ეს ბინარული ოპოზიცია იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინებს. მაგრამ 
გეოგრაფია ამ შემთხვევაში სიმბოლურია, ტერმინები მიუთითებს არა ადგილზე, 
არამედ იდეებზე. ისინი თავისებურად არეკლავს რეალობას. მაგრამ რა  რეალობას 
არეკლავს ისინი?  ცხადია, ესაა იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესი.  

ძველი ქართველები  თავიანთ თავს განიხილავდნენ ოიკუმენას აღმოსავლეთ 
ნაწილად, ამ ოიკუმენაში დასავლელების ანუ ბერძნების მყოფობაც 
იგულისხმებოდა.  „ნამდვილი“ აღმოსავლეთი  კი სპარსეთად ჰყავდათ წარმოდ-
გენილი.  ქრისტიანობის მიღების შემდეგ ქართული სახელმწიფოს „აღმოსავლური“ 
იდენტობა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. მეოთხე საუკუნეში ქართველი 
ჰაგიოგრაფისათვის წინარე ქრისტიანული ქართლი „ჩრდილოეთი“ იყო, იმიტომ, 
რომ მას ნამდვილი რწმენის მზე აკლდა.  თუმც მალე სიტუაცია კვლავ შეიცვალა. 
იდეოლოგია, რომელიც ქართველთა გაქრისტიანებიდან უახლოეს ხანებში შეიქმნა 
ქართული პოლიტიკური ელიტის მიერ, ქართველებს   უფლის რჩეულ ხალხად 
წარმოაჩენდა, რამდენადაც ქართველები ცხოვრობდნენ სწორედ იმ ადგილას, სადაც 
უფლის კვართი იყო დაფლული.  შესაბამისად, იმდროინდელი წარმოდგენებით, 
მეორედ მოსვლის ჟამს, სწორედ იქ უნდა დამკვიდრებულიყო „ახალი 
იერუსალიმი“. ამგვარად, ქართული მესიანიზმის ადრექრისტიანული ვერსია 
გულისხმობდა, რომ ჯვარცმის შემდგომ  მსოფლიოს საკრალური ცენტრი 
იერუსალიმიდან საქართველოში გადმოინაცვლებდა. ეს ცენტრი კი, ამ იდეოლოგის 
მიხედვით, გაიაზრებოდა როგორც „აღმოსავლეთისა“ და „დასავლეთის“ შეყრის 
ადგილი: პირველი ქრისტიანი მეფე მირიანი სპარსელი უფლისწული გახლდათ, 
ხოლო დედოფალი ნანა – ბერძენი პრინცესსა. ამგვარად, ქართული სამეფო ოჯახი 
წარმოდგენილი იყო როგორც ორი დაპირისპირებული ცივილიზაციის 
პერსონიფიკაცია და ქართლის სამეფო კი ამ ცივილიზაციათა  შეყრის ადგილი.   

მოხსენება მიზნად ისახავს თვალი გაადევნოს ქართულ სინამდვილეში 
„დასავლეთისა“ და „აღმოსავლეთის“ დიქოტომიის კონცეპტუალიზების დინამიკას 
ამ დროიდან  ანუ ქართლში ქრისტიანობის სახლმწიფო რელიგიად მიღებიდან  
კონსტანტინოპოლის დაცემამდე პერიოდში. კვლევა აჩვენებს, რომ ქართველები  
საკუთარ თავს განიხილავდნენ სწორედ „დასავლეთისა“ და „აღმოსავლეთის“ 
დიქოტომიის გათვალისწინებით და  სამშობლოს ადგილმდებარეობას მათ წარმო-
სახვებში ენიჭებოდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმდენად დიდი, რომ ხშირად 
ის ეთნიკური რჩეულობის იდეოლოგიის  ნაწილადაც  კი გვევლინება.

მოხსენება ეფუძნება მრავალფეროვან მასალას, როგორც ნარატიულს, ასევე 
დოკუმენტურ წყაროებს. გამოკვლევაში გათვალისწინებული თეორიული  კვლე-
ვების ქვაკუთხედს კი  წარმოადგენს აზრი იმის თაობაზე, რომ კოლექტიური 
კულტურული იდენტობის ფორმირებისათვის გადამწყვეტი როლი აქვს  საზო-
გადოების შეხედულებებს,  იდეებს, ღირებულებებს.

10 გამოქვეყნებულია
11 მოხსენებაში განხილულია წმიდა ასურელ მამათა ღვაწლისადმი მიძღვნილი 

ჰაგიოგრაფიული ციკლი, დადგენილია პროტოძეგლი და წარმოდგენილია ციკლის 
ისტორია. მიღებული შედეგები ხელშ შეუწყობს ისტორიულ რეპრეზენტაციას, ასევე 
ლიტერატურული პროცესების უკეთ დანახვას წინამოდერნის ხანის 
საქართველოში.

12 აკონის ეპისკოპოსი ჟაკ დე ვიტრი თავის „აღმოსავლეთის ისტორიაში“ (მე-13 
საუკუნე) ქართველების შესახებ გვაწვდის ცნობას, რომ ქართველი პილიგრიმები არ 
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იხდიდნენ იერუსალიმში გადასახადს და სარკინოზები ვერ ბედავდნენ მათ 
შეწუხებას, რადგან თავიანთ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შური არ ეძიათ მათ 
მოსაზღვრე მხარეებში მცხოვრებ სარკინოზებზე. სამეცნიერო კვლევაში 
სამართლიანად არის მიჩნეული, რომ ქართველთა მოსაზღვრე მხარეებში 
მცხოვრები სარკინოზები არიან ხლათის რეგიონის მმართველი აიუბიანები. 
აღნიშნული ცნობა მეორდება გვიანდელი პერიოდის ევროპელ პილიგრიმებთან, 
თუმცა ეს არ უნდა იყოს ერთგვარი სტატიკური ინფორმაცია, რომელსაც გვიანდელი 
ავტორები იმეორებენ ფაქტობრივი ვითარების გათვალისწინების გარეშე, რადგან, 
როგორც კარგად არის ცნობილი, აიუბიანები და მამელუქი სულთნები 
საქართველოს სამეფოს მოსაზღვრე მხარეებს მე-13 საუკუნის შუა ხანების შემდეგ 
აღარ მართავდნენ. სტატიაში განვიხილავ მე-15 და მე-17 საუკუნეების გერმანელი 
პილიგრიმების, ბერნჰარდ ფონ ბრაიდენბახის და იგნაციო ფონ რაინფელდენის 
ცნობებს. განხილული მასალა გვიჩვენებს, რომ გვიანი საუკუნეების პილიგრიმები 
იცნობენ ჟაკ დე ვიტრის „აღმოსავლეთის ისტორიას“, მაგრამ ქართველების შესახებ 
გვაწვდიან აქტუალურ ცნობებს. აღნიშნული ცნობები აღსანიშნავია შემდეგი 
კუთხითაც: ისინი ადასტურებენ არსებულ მასალას იმის შესახებ, რომ 
საქართველოს სამეფო თუ ცალკეული ქართული სამეფო-სამთავროები მე-15 
საუკუნეშიც და შემდეგაც ინარჩუნებდნენ გარკვეულ სამხედრო მნიშვნელობას. 
ამგვარი სამხედრო მოქმედებები გახლდათ ერთგვარი შუალედური რგოლი 
მუსლიმებთან მშვიდობიან დამოკიდებულებას და ფართომასშტაბიან 
დაპირისპირებას შორის. როგორც ჩანს, ასეთი ზომებისთვის შეეძლოთ მიემართათ 
მაშინ, როდესაც დიპლომატიისთვის აღარ რჩებოდა შესაბამისი ადგილი. ევროპელი 
პილიგრიმების ცნობებს აღნიშნული სამხედრო საშუალების შესახებ (რითიც 
სურდათ კონკრეტული შედეგის მიღწევა არაქრისტიანი მმართველებისგან) 
ადასტურებს „ახალი ქართლის ცხოვრების“ მეორე ტექსტიც.

13 მოხსენებაში მიმოხილულია ისტორიკოს ლიანა დავლიანიძე-ტატიშვილის 
სამეცნიერო ნაშრომები და თარგმანები.

14 1941 წელს სახელოვანმა მეცნიერმა სერგი ჯიქიამ გამოსცა მნიშვნელოვანი 
თურქული წყარო „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი“, რომელიც 
ფასდაუდებელ მასალას შეიცავს ოსმალეთის იმპერიის ფარგლებში მოქცეული 
სამხრეთ საქართველოს გეოგრაფიული და ისტორიული პუნქტების 
სახელწოდებების შესახებ. რელიგიური მნიშვნელობის ტოპონიმებში ძირითადად 
გვხვდება  ქრისტიან წმინდანთა სახელები. კერძოდ, „მიქელწმინდა, ელიაწმინდა, 
მარიამწმინდა, ივლიტა, კვირიკე/კვირიკეწმინდა/საკვირიკე, გიორგიწმინდა, 
ანდრიაწმინდა, სტეფანწმინდა, მამაწმინდა. ასევე, ისეთი სახელწოდებები, 
როგორიცაა „თევდორეთუბანი, ელიასუბანი, გორგეთუბანი, კიმოტისმანი“ 
(კიმოთესუბანი/ტიმოთესუბანი), ზდევანწმინდა.

აღნიშნული წყარო შეიცავს საეკლესიო ნაგებობათა, ნივთთა, სამონასტრო 
კომპლექსთა და ღვთისმსახურთა სახელწოდებებს, როგორიცაა: „ტაძარი, ტაძრისი, 
მონასტერი, ყველის მონასტერი, ვანის ქვაბი, უდაბნო, საზარე, ეკლეზისკარი, 
ნახუცარათუბანი“. მნიშვნელოვანია ისეთი სახელები, როგორიცაა „კამაროანი, 
ეშმაკთუბანი, ქაშვეთი, გომი, ძველგომი, მახარო, შვიდ ეკლესია, ორმოცი“ 
(ორმოცმოწამეთა?), რომელთაგან ზოგიერთ მათგანში შეიძლება შემორჩენილი იყოს 
წინარექრისტიანული მენტალობის შემცველი შტრიხები.

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ჯვრის სეგმენტის ტოპონიმები, 
რომლებიც მრავლად არის შემორჩენილი ხსენებულ წყაროში, კერძოდ როგორიცაა: 
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ქვაბიჯვარი, გორჯვარი, გორაჯვარი, კარჯვარი, წყუთაჯვარი, ხიდჯვარი. თუ 
გავითვალისწინებთ აღმოსავლეთ საქართველოს მთის ტრადიციას, რომლის 
მიხედვით, „ჯვარი“ და „ხატი“ სალოცავ წმინდა ადგილს ნიშნავს და იგი ღვთაების 
საკრალური სივრცეა, არ არის გამორიცხული, რომ აქაც მსგავს შემთხვევასთან 
გვქონდეს საქმე.

 „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთარში“ ახალციხის რნ-ში აღმოჩნდა 
ტოპონიმი „ბეთლემი“, რომელიც, როგორც მაცხოვრის დაბადების ადგილის 
სახელწოდება, ასევე უტყუარი საბუთია ქრისტიანობის მტკიცე ფესვების 
არსებობისა საქართველოს ამ უძველეს რეგიონში.

15 მოხსენებაში ეტიმოლოგიური კუთხით განხილული გვაქვს შემდეგი 
სახელწოდებები: 

ჭალები: ნავთლუხის ჭალა/ნავთლუხი, სხერტის ჭალა, ნარეკუავის ჭალა, 
საფურცლის ჭალა, საგლონის ჭალა, სათიჭალა/სართი ჭალა, ყურყუთა ჭალა, 
სასირეთის ჭალა, ყარაღაჯ-საჯოგის ჭალა.

ველ-მინდვრები: აღაიანის მინდორი, დიდუბის მინდორი, დიდი დიღმის ველი, 
დოესის მინდორი, დისვლის მინდორი, დღეისის მინდორი, აშურიანის მინდორი, 
საბურთალოს ველი, წილკნის მინდორი, დაღალულა მინდორი, ისნის ველი, 
ყარაიას ველი.

16 ქურმუხის წმ. გიორგი ერთ-ერთი უძლიერესი სალოცავია სამხრეთ კავკასიაში. 
ქურმუხის-წყლის ხეობა, რომელიც ისტორიულ ჰერეთში შედიოდა და ქართული 
სამეფოს შემადგენლობაში იყო, ამჯერად აზერბაიჯანის საზღვრებშია მოქცეული. 
ქურმუხის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს, 
რომელიც ზოგჯერ სცდება მეცნიერების საზღვრებს, რომ თითქოს ქურმუხის წმ. 
გიორგის ტაძარს კავშირი არ აქვს ქართულ კულტურასთან და მენტალობასთან. 

ქურმუხის ეტიმოლოგიაზე გამოთქმულია რამდენიმე მოსაზრება. მას უკავშირებენ 
მუხის კულტს (ვ. კოტეტიშვილი, მ. ბარიხაშვილი); „ქურმუხი“ უდიურ ენაზე ახსნა 
ევგ. ჯეირანაშვილმა, როგორც „ქურ“ (თხრილი, ორმო, უფსკრული) და „მუხ“ 
მრავლობითობის სუფიქსი, რომლის საფუძველზეც „ქურმუხი“ გამოდის, როგორც 
„ქუაბნი“. ყოვლად მიუღებელია „ქურმუხის“ „ქურმუღად“ გამოცხადება და მისი 
ახსნა, როგორც „მუღალების მდინარე“/„მუღალების მტკვარი“ (ქურ-შმაგი, „გიჟი 
მტკვარი“ და მუღ - მუღალების ტომი).

არ გამოვრიცხავთ, რომ სახელწოდება „ქურმუხი“ უკავშირდებოდეს ინგილოურ 
სიტყვა „ქურუხს“, რომელიც პირქუშს ნიშნავს („ქურ(მ)უხი-ქურუხი“) სულხან-საბა 
ორბელიანის განმარტებითაც „ქურუხა“ („ქურუსა“) წარბშეჭმუხვნილის 
აღმნიშვნელია. ფშავურ დიალექტზე კი „პირქუში“  არის „ავი სულების წინააღმდეგ 
მებრძოლი ერთ-ერთი ხატის“ სახელწოდება. მისი შესატყვისია, იმავე დიალექტზე, 
იგივე მნიშვნელობით, „პირცეცხლი“. ქურუხს შესაძლოა უდგებოდეს თუშურ 
დიალექტზე სიტყვა „ქორ“-ი, როგორც მეომრის ეპითეტი. პირქუში ქრისტიანულ 
ეპოქაში წმ. გიორგისთან გაიგივდა. 

ჯვარ-ხატთა სადიდებლებში პირქუში მოიხსენიება, როგორც „ცეცხლის ალიანი“, 
„ცხრა ფესვ ცეცხლის მათრახიანი“, „ყაწიმმშვენიერი“, „ოსტატი ყაწიმიანი“, 
„ზინზილიანი“, „ლეკურთას მობურთალი“, „დევ-დედაბერთ ამომწყვეტი“ და სხვ. 
მას მოიხსენიებდნენ „სეფე სანთელზე“, ნაყოფიერებას, დოვლათს, ბარაქასა და  
წყალობას სთხოვდნენ წმ. გიორგის, მათ შორის ქურმუხის უძლიერესი სალოცავის, 
მსგავსად. „ქურმუხი“ „გერმუხის“ მსგავსი შედგენილობის სიტყვაა, რომელიც 
კონკრეტულ კვლევას მოითხოვს. 
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საკითხთან მიმართებაში, საინტერესოა აგრეთვე, მჭედლების მთავარი საგნის 
გრდემლის საერთო ქართველური ძირებით ახსნა. სვანურად ქურმილ/ქურილ არის 
„გრდემლი“, ზანურად - ქულამურ/გურდამური (მისი ფონეტიკური ფორმა), 
ქართულად გრდემლ-ი/ქÂრდემლ-ი/ქვირდემლ-ი. ხევსურულ დიალექტზე 
შემოგვრჩა „ქურთემული“ ფორმა გრდემლის მნიშვნელობით. მ. ჩუხუა მას საერთო 
ქართველური ფუძე ენის დონეზე აღადგენს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ 
ინგილოურ დიალექტზე „ქორუკ“ არის „საბერველი, ცეცხლის საღვივებელი, აქვთ 
სამჭედლოში, ხოლო „ქულბაÁ“ ნიშნავს „დიდი ქურა, ხულა ქურიანი“.

პირქუშს მხნეს, ძლიერის მნიშვნელობით უნდა შეესატყვისებოდეს „ჯმუხი“. 
გურულ დიალექტზე არსებობს მეტად საინტერესო სიტყვა „შეხმუხი“- იხტიბარს 
რომ არ იტეხს, ფიცხი და სწრაფი. მეგრულში „ჯუმუხია არის ჯმუხი“, ხოლო  
„ჯუმუხური - პირქუშის აღმნიშვნელია. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მეგრული 
ლექსიკის მიხედვით, „ჯუმა - ნაყოფიერების, მწყემსთა და საქონლის მფარველი 
წარმართული ღვთაება“ არის (შდრ.„ჯომაგი“ რაჭულ დიალექტზე - „მოჯამაგება, 
ჭირნახულის ერთად შეგროვება“; „ჯუმა“ აჭარულად პარასკევი, ძველად უქმე დღე 
იყო). მის მიმართ აღვლენილ ლოცვას „ჯუმაში“ ჰქვია, მის დღეს კი „ჯუმაშხა“ 
(ოთხშაბათი, ჯუმას დღე). მისგან უნდა მომდინარეობდეს სიტყვები: „ჯუმიშია - 
მედუმლე, პირქუში“ და „ჯუმიკა - მედუმლე, სიტყვაძვირი, პირქუში, უხეში“.

ამრიგად, ქურმუხი/ქურუხი პირქუშის ინგილოურ დიალექტში შემორჩენილი 
სახელწოდებაა, რომლის დედააზრი უნდა ყოფილიყო შეუვალი, მტკიცე, მაგარი, 
გაუტეხელი. ხალხის ცნობიერებით, მისი თაყვანისმცემი სოციუმისთვის 
ყოველთვის მებრძოლი ბოროტი ძალების, საშოშროების, ძალადობის წინააღმდეგ, 
რისგან გამომდინარე ეს კოლექტივი ღვთაებას მფარველობით ფუნქციას ანიჭებს, 
რელიგიური სინკრეტიზმის შედეგად წმ. გიორგისთან გაიგივებული. ის 
საშიშროება და მძიმე პოლიტიკური ხვედრი, რაც ამ მხარემ გადაიტანა, სავსებით 
ბუნებრივია, რომ ხალხს მტრის წინაარმდეგ მებრძოლ მფარველად ქურმუხის წმ. 
გიორგის სალოცავი გაეხადა, როგორც სიმბოლო ღვთაებრივი და ადამიანურის 
შერწყმისა.

17 ჯავახეთი, როგორც ისტორიული საქართველოს სამხრეთ სასაზღვრო მომიჯნავე 
მხარე უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებდა ქართული სახელმწიფოებრიობის 
განსაზღვრაში. ეს ფუნქცია, როგორც სტრატეგიული, ასევე პოლიტიკური და 
ეკონომიკური კუთხით ისტორიის ნებისმიერ ეტაპზე ჰქონდა შენარჩუნებული 
საქართველოს ამ განუყოფელ სამხრეთ ფორფოსტს. 

ჯავახეთი ყოველთვის გამოირჩეოდა ბუნებრივი მრავალფეროვნებით, რაც აისახა 
კიდეც ამ მხარის ტოპონიმიაში. ამჯერად, მხარის ტოპონიმიას ვუდგებით, როგორც 
ისტორიული კვლევის ობიექტს და განვიხილავთ წყაროთმცოდნეობითი ასპექტით, 
როგორც უტყუარ საბუთს ამ მხარის ქართულ ეთნო-კულტურულ სივრცეში 
ჩამოყალიბებისა. ძირითადად შემოვიფარგლებით ისტორიული წყაროთმცოდნეო-
ბითი ბაზით, რომელიც მოიცავს „ქართლის ცხოვრებასა“ (ძველი და ახალი ციკლი) 
და ვახუშტი ბაგრატიონის „აღწერა სამეფოსა საქართველოსაში“, სხვადასხვა 
ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებულ ჯავახეთის ტოპონიმებს. ასევე უმნიშვნე-
ლოვანეს წყაროდ მივიჩნევთ „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთარს“, სადაც 
თურქულ წყაროში, ზედმიწევნით არის შენარჩუნებული ჯავახეთის ისტორიულ და 
გეოგრაფიულ პუნქტთა ქართული სახელწოდებები. ძალზედ საინტერესო იქნება 
ქართულ წყაროებსა და „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთარში“ შემორჩენილი 
ჯავახეთის ტოპონიმების ფორმების შედარებითი ანალიზი.
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ჯავახეთში სიმბიოზურად იყო განვითარებული მეცხოველეობა და მემინდვრეობა. 
მისი ნოყიერი საძოვრებიდან გამომდინარე, ზაფხულობით აქ ძოვდა აღმოსავლეთ 
საქართველოს ცხვარ-ძროხა. ჯავახეთის მინდვრები მარცვლეულის უხვ მოსავალს 
იძლეოდა, რომლის ბზეს საქონლის საკვებადაც იყენებდნენ. სახელწოდება 
„ჯავახეთს“ მეცნიერთა უმრავლესობა ურარტულ წარწერაში მოხსენიებულ 
„ზაბახას“ უკავშირებს. თუმცა, შესაძლოა სხვა მოსაზრებებიც გამოითქვას. 
გადაჭრით ვერ ვიტყვით, თუმცა შესაძლებელია სახელწოდება ჯავახეთი სასოფლო-
სამეურნეო, კერძოდ თიბვისა და მარცვლეული კულტურების მკის პროცესს 
დავუკავშიროთ, რისი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას ქართული ენის 
დიალექტური მასალა გვაძლევს. ოკრიბულ დიალექტზე „ჯა“ „მონათიბის ერთ 
ხაზს, რიგს“ ნიშნავს, რომელიც უნდა მიგვეღო ბჯას გამარტივების შედეგად, რაც 
ჯავახურ დიალექტზე ნიშნავს „ნათესი ხორბლეულის (ქერის, დიკის, დოლის) 
განათიბი, ძნა“. მისგან მომდინარეობს ბჯაური/ჯაურა - თივის მცირე ზვინი, 
რომელსაც ფერდობ ადგილებზე დგამდნენ. ბჯა ქართლურ და მესხურ 
დიალექტებზეც ძნის ზვინს, ან ძნას ნიშნვას, ასევე, „ყანის დადგომა გასალეწად“. 
ჯავახურ ლექსიკაში გვაქვს „ბჯის ურემი“, რომელიც არის დიდი ბჯის ურემი, საძნე 
ურემი. მას მეორენაირად „ჯავახულა“ ჰქვია. „ასე ეძახიან ხიზაბავრელები ძნის 
ურემს, რომლითაც მინდვრიდან ბჯასა და თივას ეზიდებიან“. ასევე გვაქვს ტერმინი 
„ბჯის გაშლა“, როდესაც კალოზე გასალეწავად ბჯას შლიან. ჯა ფუძესთან 
მიმართებაში ძალზედ საინტერესოა სიტყვა „ჯავა“-Á მოხევურ დიალექტზე, 
რომელიც ლეწვის დროს დარჩენილ გამოუსადეგარ ბზეს ნიშნავს (სემანტიკურად 
მას შეიძლება დავუკავშიროთ „ძავრი“ (ქსნის ხეობა) – „მსვილად დაფქული პური 
და ფქვილი წყალში გახსნილი“).  „ჯა“ სეგმენტით მნიშვნელოვანია აგრეთვე „ნამჯა“ 
რაჭულ, ფშავურ, ქართლურ და კახურ დიალექტებზე მომკილ ყანაში დარჩენილი 
ჩალის ან პურის ღეროები, ან „მომკილი პური თავთავიანად, პურის ღერო  ძირიდან 
თავთავამდე“. მოხევურ დიალექტზე მას შეესაბამება „ნამჯავ“-ი. ქიზიყურ 
დიალექტზე გვაქვს „ნამჯობი - ნაყანევი ადგილი, ახალგატეხილი ყამირი, 
რომელზედაც ყანა ეთესა, მოიმკო და ახლა შიგ ყანის ნარჩენია. 

ქართული საისტორიო ტრადიციის მიხედვით, ჯავახეთის, იგივე წუნდის 
საერისთავო მოიცავდა ჯავახეთს, კოლა-არტაანსა და ერუშეთს. „ჯავახოსი“ 
მცხეთოსის ძეა და „ჯავახოსის წილხვედრი მხარე“ (მტკვრის სათავეებიდან 
ფარავნის ტბამდე) ექვემდებარება მცხეთის სამთავრო სახლს, რაც ცალსახად 
მიუთითებს, რომ ისტორიული ჯავახეთი ქართველ ტომთა უძველეს განსახლების 
არეალს წარმოადგენდა. წუნდა ჯავახეთის უძველესი ცენტრი იყო. ქართულ 
ისტორიოგრაფიაში მიჩნეულია, რომ ჯავახეთი ორ ნაწილად - ზემო და ქვემო 
ჯავახეთად იყოფოდა. შუა საუკუნეებში ზემო ჯავახეთის ცენტრს ახალქალაქი 
წარმოადგენდა (XI ს.), ქვემო ჯავახეთის ცენტრს კი თმოგვი (X ს.). 

ჯავახეთის ჰიდრონიმებიდან მნიშვნელოვანია მტკვარი, ასევე, ჯავახეთის 
მტკვარი იგივე ფარავნის წყალი/მდინარე ფარავანი, ფარავნის ტბიდან გამომავალი, 
ხერთვისთან უერთდება ძირითად, დედა მდინარე მტკვარს. მას დიდი ქართველი 
ისტორიკოსი და გეოგრაფი ვახუშტი ბაგრატიონი „ჯავახეთის მდინარეს“ უწოდებს. 
ჯავახეთის მტკვრის შენაკადებს ისტორიკოსი მოიხსენიებს მდინარის, წყლის და 
ხევის სახელწოდებით. მაგ., „გოკიის მდინარე“, მურჯახეთის წყალი, „ოლდამის 
წყალი“, „წყალი ფოსოსი“, „ბარალეთის მდინარე“, „აზავრეთის ხევი“, „ბუშათის 
ხევი“, „მოდეგის ხევი“. ჯავახეთი ერთ-ერთი გამორჩეული მხარეა საქართველოში 
ტბების სიმრავლით, რაც მისმა გეოლოგიურმა წარმოშობამ და გეოგრაფიულმა 
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ლანდშაპტმაც განაპირობა. წყაროებში მოიხსენიებულ ჯავახეთის ტბებიდან 
აღსანიშნავია: ფარავნის, კარწახის (ხოზეფინი), საღამოს, ხავეთის ტბები, რომელსაც 
ვახუშტი ასევე გოლის ტბასაც უწოდებს. ჯავახეთის ზეგანზე მდებარეობს 
„ტბისყურ/ტაბის ყურად“ წოდებული ტაბაწყურის ტბა, რომელიც თანამედროვე 
ადმინისტრაციული დაყოფით ბორჯომისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების 
საზღვარზეა. წყალთან დაკავშირებული ტოპონიმებიდან ასევე მნიშვნელოვანია 
ავაზანა, წყაროსთავი, ღვინისწყარო.

ჯავახეთი მცირე კავკასიონის მთათა სისტემით არის შემოსაზღვრული. ჯავახეთის 
ქედს კეჩუტის ქედიც ჰქვია. ჯავახეთში, როგორც სტრატეგიულად და 
ეკონომიკურად ძალზედ მნიშვნელოვან მხარეში ადრიდანვე ჩამოყალიბდა 
სხვადასხვა ციხე-სიმაგრე და მცირე ქალაქები. აქვე იყო ასევე, ქართველ მეფეთა 
სადგომები. ესენია: ხერთვისი, წუნდა, თმოგვი, ბოჟანო, გოკია, ბარალეთი, 
ახალქალაქი, ნაქალაქევი, არტანი, კოლა, ნიჯგორი, ღრტილა, დლივი. როგორც 
საქართველოს უძველესი მხარე, ჯავახეთი ისტორიული ძეგლებითაც მდიდარია, 
როგორიცაა წყაროსთავი, კუმურდო, ამირანის გორა, ერუშეთის ეკლესია და სხვ. 
რელიგიური მნიშვნელობის ტოპონიმებიდან მნიშვნელოვანია ბეთლემი,  
გიორგიწმინდა, ხიდჯვარი, მონასტერი, შვიდ ეკლესია, ზაქარწმინდა და სხვ. 
ჯავახეთის ტოპონიმიაში გვხვდება ასევე ზოონიმები და ფიტონიმები, რომლებიც 
ინახავენ ინფორმაციას ჯავახეთში გავრცელებულ და მეურნეობაში გამოყენებულ 
ზოგიერთ ცხოველთა და მცენარეული საფარის შესახებ. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია 
მგელციხე, აზავრეთი, ხარიანი, საბადური, გომი, ძველგომი, ასკილვანა, ვაშლობი, 
მუხრაშენი, იფნეთი, სარო, ვარდციხე და სხვ.

18 სომხური წყაროები, დავით დემეტრეს ძის მომხრეთა შორის ასახელებენ კვირიკე 
მეფეს, დავით ბაგრატუნის ძეს. იგი იყო შვილიშვილი ტაშირ-ძორაგეტის მეფის 
კვირიკე II-სი, რომელსაც ბაგრატ IV სამშვილდის ციხე წაართვა. ამის შემდეგ 
კვირიკიან-ბაგრატუნებმა რეზიდენციად ლორე გაიხადეს, რომელიც შემდგომ 
სელჩუკთა მიერ იქნა დაპყრობილი. კვირიკეს შვილები დავითი და აბასი 
მაწნაბერდის ციხეში გაიქცნენ. სწორედ ამ დავითის შვილია მაწნაბერდის მთავარი 
კვირიკე III. მხითარ გოშის თქმით დავით დემეტრეს ძე კვირიკე III-ს დაჰპირდა, 
რომ დაუბრუნებდა მის სამკვიდრებელს, რომელიც მისი წინაპრებისთვის 
ჩამოურთმევიათ. ამ ფაქტს ორბელთა გვარის შეშფოთება გამოუწვევია, რაც გახდა 
მიზეზი მათი მონაწილეობისა დავითის მკვლელობაში. ორბელები სამშვილდესა და 
ლორეს მფლობელები გახდნენ, ფაქტიურად ისინი ყოფილი ტაშირ-ძორაგეტის 
სამეფო რეზიდენციებს ფლობდნენ. მათი დამხობით დავით დემეტრეს ძე ცდილობს 
კვირიკიანთა ძალაუფლების რეაბილიტაციას ქვემო ქართლში ერთგული 
დასაყრდენის შექმნის მიზნით. კვირიკე III კი სწორედ ამ სამეფოს მმართველი 
დინასტიის პირდაპირი შთამომავალი იყო. კვირიკიანების სამკვიდრებლის 
აღდგენა ქვემო ქართლში ფაქტიურად ორბელების უმამულოდ დატოვებას 
ნიშნავდა, რაც გახდა საბაბი იმისა, რომ ისინი დავითის მოწინააღმდეგეთა ბანაკში 
დამდგარიყვნენ. კონფლიქტის თავიდან აცილებისა და საკუთარი პოზიციების 
განმტკიცების მიზნით, ორბელები კვირიკიანებს უმოყვრდებიან. ივანე ორბელი 
ცოლად ირთვას კვირიკე III-ის ასულ რუსუდანს. ამ ქორწინებით ორბელებს 
სურდათ, თავიანთი ძალაუფლება ზემოაღნიშნულ ტერიტორიებზე პოლიტიკურად 
გაემართლებინათ. კვირიკე III მოიხსენიება ახპატისა და სანაინის წარწერებში, იგი 
გარდაიცვალა 1170 წელს და დაკრძალულია ახპატში, საგვარეულო 
განსასვენებელში. იგი ცნობილი იყო თავის მრავალრიცხოვანი ოჯახით, ჰყავდა 5 
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ასული (მარიამი, რუსუდანი, ბორენა, მამქანი, ვანენი) და ვაჟი აბასი, რომელსაც 
ცოლად შერთეს სარგის მხარგრძელის ასული ვანენი. ეს ოჯახი მოიხსენიება 
ქობერის 1171 წლის წარწერაში, სადაც კვირიკე III მოიხსენიება, როგორც „კვირიკე 
მეფე, ტომისაგან ბაგრატონიანთა“.

19 ლეგენდები ალექსანდრე მაკედონელზე დაკავშირებულია კავკასიასთანაც. მის 
მიერ ურწმუნო, ველური წარმართი ხალხის (გოგის და მაგოგის ხალხების) 
ჩრდილოეთის კიდემდე დევნასთან და მათი მთებში შეყრა-გამოკეტვასთან არის, 
სავარაუდოდ, დაკავშირებული „ალექსანდრეს კარი“, რომელიც ასოცირდება, 
როგორც დარუბანდთან, ისე დარიალთან.

20 ისტორიული ლაზეთის, იგივე ჭანეთის ტერიტორიაზე არსებული დასახლებული 
პუნქტების სახელწოდებები დღეს თურქულად არის გადმოცემული და 
ფაქტობრივად, მათი ჭანური (ქართული) სახელწოდებები დღეს თითქმის 
დავიწყებულია. ამ მოხსენებაში  ვეხებით სოტირიუოპოლისის ეტიმოლოგიას. 
როგორც გაირკვა, ამ დასახლების ძველი სახელწოდებაა მოხცორა, იგივე მაცხოვარი. 
ზუსტად მაცხოვრის თარგმანს წარმოადგენს ბერძნული „სოტერ.“ აქ გადიოდა 
ბიზანტიის იმპერიასა და საქართველოს შორის საზღვარი. მეორე პუნქტი, რომელიც 
ასევე საინტერესოდ გვეჩვენება, ეს არის ძველ ავტორებთან ნახსენები „კორდილა.“ 
ირკვევა, რომ ეს დასახლებული პუნქტი დღევანდელ თურქეთის სოფელ 
სივრიკალკესთან მდებარეობდა და მისი სახელი თევზის სახეობას უკავშირდება.

21 შუა საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს აქტიური პოლიტიკური და 
კულტურული ურთიერთობა ჰქონდა ბიზანტიასთან. ბიზანტიის კულტურული თუ 
ლიტერატურული მიღწევები ხშირად ხდებოდა ინსპირაციის წყარო ქართველი 
ინტელექტუალებისათვის.  იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ჰაგიოგრაფიაზეც. ქართული 
ჰაგიოგრაფია ბევრი კუთხით არის შესწავლილი.  იქნება ეს ლიტერატურული თუ 
ისტორიული თვალსაზრისით. რამდენიმე გამოკვლევის გარდა იდენტობის 
საკითხი პრაქტიკულად შეუსწავლელი რჩება. იმდენად მრავლისმეტყველია 
ქართული ჰაგიოგრაფიული ტექსტები, რომ ფაქტობრივად წარმოადგენს უდიდესი 
ინფორმაციის საცავს, რომელიც არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხის განსაზღვრის 
საშუალებას იძლევა. მე-11 საუკუნეში ქართული ჰაგიოგრაფია განვითარების 
უმაღლეს საფეხურზე ავიდა. ფაქტობრივად ეს პერიოდი ქართული 
ჰაგიოგრაფიისათვის ოქროს ხანას წარმოადგენს. ამ მხრივ განსაკუთრებული 
ადგილი უკავია წმ. გიორგი მთაწმინდელის, წმ. იოანე და წმ. ექვთიმე 
მთაწმინდელების ცხოვრებას და გიორგი მცირის წმ. გიორგი მთაწმინდელის 
ცხოვრებას.

ზემოაღნიშნული თხზულებები ძალიან საინტერესოა იდენტობის საკითხების 
შესასწავლად. კულტურული დებატები საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის 
ქართული  და ბიზანტიური იდენტობის გასაგებად.

წმ. იოანეს, წმ. ექვთიმეს და წმ. გიორგი მთაწმინდელების „ცხოვრებებს“  
გამორჩეული ადგილი უკავია ქართულ ჰაგიოგრაფიაში. როგორც ცნობილია, მათი 
მოღვაწეობის ხანა X საუკუნის ბოლოდან XI საუკუნის მეორე ნახევრამდე პერიოდს 
მოიცავს. ეს ის დროა, როდესაც სრულდება ქვეყნის პოლიტიკური გაერთიანება, 
რასაც წინ უსწრებდა კულტურული ერთობა. ჰაგიოგრაფიული ძეგლები, მათ 
შორის, წმინდა ათონელების „ცხოვრებებიც“, სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის 
მატარებელია. ასეთი თხზულებები იქმნებოდა, რათა უფრო მეტად 
განმტკიცებულიყო და განვითარებულიყო ქართული თვითშეგნება. X  საუკუნიდან 
საქართველოში გაცხოველდა სასულიერო მწერლობა, თანდათან ძლიერდებოდა  და 
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ფეხს იკიდებდა ქართველთა მოღვაწეობა საზღვარგარეთაც.
ზემოაღნიშნულ ჰაგიოგრაფიულ თხზულებებში ასახულია ის პოლიტიკური 

ამბიციები და მდგომარეობა რაც არსებობდა მე-11 საუკუნის საქართველოში. 
საქართველოს ისტორიაში იწყება ოქროს ხანა, რომელიც აისახა პოლიტიკური და 
კულტურული აღმასვლებით. თავის მხრივ წმინდა მამების საქმიანობამ სულ სხვა 
ეტაპზე აიყვანა ქართული ლიტერატურა და კულტურა. ერთიანი პოლიტიკური 
ჩარჩოს შექმნის შემდეგ ქართველი პოლიტიკური მოღვაწეების მიზანი იყო 
ქართული იდენტობის გამოკვეთა. ეს პროცესი აისახა ჰაგიოგრაფიაშიც.

მოხსენების მიზანია არა მხოლოდ ქართველთა ეთნიკური იდენტობის აღქმის 
გააზრება, არამედ  განისაზღვროს, თუ როგორ არის დანახული ბიზანტია X-XI 
საუკუნეების ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებში.

22 გამოქვეყნებულია
23 მოხსენებაში შესწავლილია, რომ საბჭოთა კავშირში 20-იანი წლების დასაწყისში 

გამოიცემოდა დეკრეტები „ქალების ნაციონალიზაციის“ თაობაზე. აღნიშნულ 
პერიოდში გავრცელდა „შეშველი სხეულის კულტი“ - ნუდიზმი. 1924 წელს 
დაფუძნდა საზოგადოება - „ძირს სირცხვილია“. ეს ყველაფერი გაგრძელდა 30-იანი 
წლების შუა ხანებამდე. ოჯახური სიწმინდე ძირითად ღირებულებად გამოცხადდა.

24 გამოქვეყნებულია
25 გამოქვეყნებულია
26 1816 წლის 18 ოქტომბერს ინფანტერიის გენერალმა ნიკოლაი რტიშჩევმა დატოვა 

თბილისი, ხოლო გენერალ-ლეიტენანტმა ალექსი პეტრეს ძე ერმოლოვმა 
ჩაიბარა საქართველოს ცალკეული კორპუსისა და კავკასიასა და ასტრახანის გუბერ-
ნიების სამოქალაქო ნაწილის მეთაურობა.  მოქმედების სისტემა, რაც კავკასიაში 
ახალმა მმართველმა დანერგა, იყო ძალადობრივი;  იგი ამ ძალადობას კავკასიის 
ქრისტიან ხალხებზე ზრუნვით ამართლებდა,  სამხრეთ კავკასიაში ეს ქრისტიანი 
მოსახლეობა  უკვე მის მფლობელობაში იყო და ძირეულ რუსულ ტერიტორიასთან 
მის შეერთებას, იმპერიის უმაღლეს ხელისუფალთა აზრით,  ხელს უშლიდნენ 
კავკასიის ჩრდილოეთით მცხოვრები ანტირუსულად განწყობილი მაჰმადიანები. 
ამიტომ, მათ წინააღმდეგ ბრძოლას იმპერია დაუნდობლად აწარმოებდა. ყველაზე 
სასტიკი ერმოლოვის სამხედრო პოლიტიკა იყო. მის დროს დაიწყო კავკასიური 
ომები, კავკასიის ხალხები იბრძოდნენ ეროვნული იდენტობისა და საკუთარი 
ისტორიული მეხსიერების შესანარჩუნებლად, იცავდნენ იმ ძირითად ეთნო-
კუტურულ ღირებულებებს, რაც მათ ნაციონალურ  მარკერს განსაზღვრავდა. 
რუსეთი კი, ცდილობდა ამ ერების ასიმილაციასა და ეროვნული ნიშნების სრულად 
წაშლას.  

რუსეთის იმპერიულ სახელმწიფოს არ ჰქონდა კავკასიის დაპყრობის ერთიანი 
სპეციალური გეგმა. კავკასიაში გამოგზავნილი ყველა მთავარმართებელი საკუთარ 
მოსაზრებას აყენებდა, უზიარებდა იმპერატორსა და მის გარემოცვას, შემდეგ კი, 
გარკვეული  სტრატეგიითა და ტაქტიკით, ეს  მოსაზრება მოქმედების გეგმად 
ყალიბდებოდა.  სტატიაში საუბარია მთავარმმართებელ ალექსი პეტრეს ძე 
ერმოლოვის კავკასიურ პოლიტიკასა და მის ორ მთავარ ასპექტზე: 1819-1820 
წლებში ახლადდაპყრობილ  დასავლეთ საქართველოს აჯანყებული მოსახლეობის 
დასჯაზე  და 1818-1826 წლებში  დაუმორჩილებელი ჩეჩნების წინააღმდეგ 
გამართულ ომზე. დასავლეთ საქართველოს  მოსახლეობის აჯანყება გამოიწვია 
ერმოლოვის მიერ გატარებულმა საეკლესიო რეფორმამ, რაც არა მარტო 
საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წინააღმდეგ იყო 

https://ka.wikipedia.org/wiki/1816
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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მიმართული,  არამედ მთლიანად ქართველი ხალხის ეროვნულ ინტერესებს 
ლახავდა. რუსი გენერლები იმერეთის მმართველის - გორჩაკოვის მეთაურობით  
აჯანყებულებს სასტიკად გაუსწორდნენ: მათ დაარბიეს იმერეთი, რაჭა, გურია 
ცეცხლს მისცეს სოფლები, დაანგრიეს ციხე-სიმაგრეები, დააპატიმრეს უამრავი 
ადამიანი, მოსახლეობას წაართვეს იარაღი, აჯანყების მონაწილეთა დიდი ნაწილი 
ციმბირში გადაასახლეს. რუსი ჯარისკაცები ისევე იქცეოდნენ, როგორც 
ჩრდილოეთ კავკასიის თავისუფლებისმოყვარე ხალხების მიმართ. რუსეთის 
წინააღმდეგ მებრძოლი კავკასიელებიდან, რომელთაც ერმოლოვი სასტიკად 
ებრძოდა, ნაშრომი ეხება რუსეთის იმპერიულ აგრესიას როგორც ქართველი, ასევე 
ჩეჩენი ხალხის წინააღმდეგ. 

იმპერიული დაპყრობის მეთოდები, საბრძოლო სტრატეგია და ტაქტიკა კავკასიის 
ანტირუსულად განწყობილი ხალხების მიმართ  თითქმის იდენტური იყო. 
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიას ედავებოდა ქრისტიან 
მოსახლეობაზე ძალმომრეობას და თითქოს მათ დასაცავად ებრძოდა, 
სინამდვილეში ქრისტიანი და მუსულმანი აჯანყებულებისა თუ მშვიდობიანი 
მოსახლეობის  მიმართ ერთსა და იმავე სისასტიკეს იჩენდა. 

27 ქართველი და ჩრდილოკავკასიელი (მათ შორის - ოსი და ჩერქეზი) ხალხების 
ურთიერთობის ისტორია სათავეს უძველესი დროიდან იღებს. მათ შორის განსაკუ-
თრებით ინტენსიური იყო სამხედრო თანამშრომლობა. ჩრდილოკავკასიელები 
საუკუნეთა განმავლობაში იდგნენ საქართველოს სახელმწიფოს სამსახურში, რის 
სანაცვლოდაც მათ უხვად აჯილდოებდნენ ქართველი მეფენი.

XVIII საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედიდან ზემოთ აღნიშნული ვითარება 
თანდათან შეიცვალა. ჩრდილო კავკასიაში დამკვიდრებულმა რუსეთის იმპერიამ 
ადგილობრივი მთიელი ხალხების გარკვეული ნაწილი და მათ შორის 
ყაბარდოელები (იგივე ჩერქეზები) და ოსები საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია. 
მათი მოხელეების აქტიური ჩარევით, ჩრდილოკავკასიელთა ტრადიციულ 
თანამშრომ-ლობას ქართულ სახელმწიფოსთან თანდათან ბზარი გაუჩნდა. 

ამ თანამშრომლობის გაგრძელებას XIX საუკუნის დასაწყისიდან ხელი კიდევ 
უფრო შეუშალა რუსეთის იმპერიის შემოსვლამ და დამკვიდრებამ სამხრეთ 
კავკასიაში, რასაც შედეგად მოჰყვა ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმება. 
დადგენილია, რომ მიუხედავად ზემოთქმულისა, ქართველი და ჩრდილოკავკასი-
ელი (მათ შორის ოსი და ჩერქეზი) ხალხების ღირსეულმა ნაწილმა ერთმანეთთან 
კავშირი მაინც შეინარჩუნა.

ამის ნათელი მაგალითია ჩერქეზთა და ოსთა მიერ გამოჩენილი თანადგომა გან-
საცდელში ჩავარდნილ ქართველთა მიმართ და ასევე, ოსების აქტიური 
მონაწილეობა საქართველოში XIX საუკუნის დასაწყისში მომხდარ სახალხო 
აჯანყებებში, რომლებიც მიმართული იყო რუსეთის იმპერიის კოლონიური რეჟიმის 
წინააღმდეგ. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამორჩეული იყო 1804 წლის აჯანყება 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, რომელიც ცნობილია „მთიულეთის 
აჯანყების“ სახელით.

28 ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ქართული საეკლესიო ტრადიციისა და უძველესი 
ქართული საისტორიო წყაროების მიხედვით, საქართველოს ეკლესიის 
კუთვნილებას წარმოადგენს ახალი აღთქმის უდიდესი სიწმინდე – უფლის კვართი. 
ქართული წერილობითი წყაროების სხვადასხვა რედაქციები საქართველოში 
უფლის კვართის შემოსვენების ისტორიას ერთმანეთისაგან ოდნავ განსხვავებული 
ვერსიით წარმოგვიჩენენ.



153

  ნაშრომში მოცემულია მცხეთაში უფლის კვართის დაფლულობის შესახებ 
ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი. აღნიშნულია, რომ ქართილი 
წყაროების გარდა უფლის კვართის მცხეთაში დაფლულობის შესახებ აგრეთვე 
საინტერესო ცნობებია დაცული გვიანი ხანით დათარიღებულ უცხოურ, რუსულ და 
სხვა წყაროებში.

მითითებულია, რომ ქართული წერილობითი წყაროების გარდა, უფლის კვართმა 
თავისებური ასახვა ჰპოვა ქართულ ჰაგიოგრაფიულ, ლიტურგიკულ ძეგლებში, 
ჰერალდიკურ მასალებში და ქართულ ქრისტიანულ ხელოვნებაში. X საუკუნის 
ცნობილი ჰაგიოგრაფი გიორგი მერჩულე „გრიგოლ ხანცთელის“ ცხოვრებაში 
მიუთითებს, რომ უფლის კვართი დაფლულია მცხეთაში, თუმცა იგი მის ზუსტ 
განსასვენებელს არ მიუთითებს. 

ქართულ წერილობით წყაროებთან ერთად ზოგიერთმა უცხოურმა წყაროებმა 
მწირი, მაგრამ საინტერესო ცნობები შემოგვინახა საქართველოში უფლის კვართის 
დაფლულობის შესახებ. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში 
საქართველოში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერების: დონ ქრისტოფორო დე 
კასტელის, არქანჯელო ლამბერტის, ძამპის და სხვათა ცნობები. ისინი 
საქართველოში მოძიებული ზეპირი ისტორიული წყაროების საფუძველზე რომში 
გაგზავნილ მოხსენებებში თუ თავიანთ შრომებში ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ 
საქართველოში ინახებოდა ქრისტიანული სამყაროს უდიდესი სიწმინდე - უფლის 
კვართი. თუმცა, აღნიშნავენ, რომ მათ იგი თვალით არ უნახავთ. 

აღსანიშნავია, რომ უფლის კვართის მცხეთაში დაფლულობა იყო პირველმიზეზი 
მოციქულთასწორის, ქართველთა განმანათლებლის, წმინდა ნინოს შემოსვლისა 
ქართლის დედაქალაქში, რომლის დროს მთელი ერი მოინათლა და ქართული 
საეკლესიო ტრადიციით, რაც უკანასკნელი გამოკვლებითაც დასტურდება, 
ქრისტიანობა 326 წელს სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადდა. წმინდა ნინოს, 
როგორც ქართული წყაროებიდან ჩანს, ჯერ კიდევ მცხეთაში მოსვლამდე ჰქონდა 
გარკვეული ცნობები უფლის კვართის ადგილსამყოფლის შესახებ. იერუსალიმში 
ორი წლის მანძილზე ყოფნის დროს წმინდა ნინოს ღვთისადმი შიშს და სიყვარულს 
უნერგავდა დვინელი სომეხი ქალი სარა ნიაფორი (სხვა წყაროებით მიაფორი). 

მირიან მეფისათვის მცხეთაში კვართის დაფლულობა მას შემდეგ ხდება 
ცნობილი, როცა იგი მოექცევა ახალ სარწმუნოებაზე და აღიარებს ქრისტიანობის 
ჭეშმარიტებას. ელიოზ მცხეთელის შთამომავლებმა მირიან მეფეს გააცნეს უფლის 
კვართის შემოსვენების ისტორია, მაგრამ მისი ადგილსამყოფელი არ გაუმხილეს. 

ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ IV საუკუნის 
პირველ მეოთხედში ელიოზ მცხეთელის შთამომავლების მიერ მცხეთაში უფლის 
კვართის დაფლვის აღიარებამ სამეფო კარისა და ხალხის ქრისტიანობაზე მოქცევვის 
პროცესი დააჩქარა. 

მცხეთაში IV საუკუნის პირველ ნახევარში უფლის კვართის საფუძველზე აშენდა 
პირველი ქრისტიანული ტაძარი _ სვეტიცხოველი, რომლის სახელწოდება უფლის 
კვართსა და მასთან დაკავშირებულ სასწაულებს უკავშირდება. 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად უფლის კვართის კუთვნილებაზე პრეტენზიას 
აცხადებს რამდენიმე ქვეყანა (საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი), მაგრამ მიჩნეულია, 
რომ ამ ქვეყნებში არსებული სიწმინდეები შესაძლებელია მაცხოვრის სახელს 
უკავშირდებოდეს, მაგრამ იგი არ უნდა წარმოადგენდეს უფლის კვართს. დავძენთ, 
რომ არც ქართული და არც უცხოური წყაროებით არ დასტურდება სვეტიცხოვლის 
სამარხიდან უფლის კვართის  ამოღება და გატანა საქართველოდან. გარდა ამისა, 
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ცნობილია, რომ ღვთის ნებით უფლის კვართის გამოჩინება მეორედ მოსვლის ჟამს 
მოხდება, მანამდე კვართი უხილავია და ბუნებრივია მისი გატანა არავის 
ხელეწიფებოდა.

29 ნაშრომში განხილულია 1924 წლის მარტში წმინდა ამბროსი ხელაიას 
სასამართლო პროცესზე მისი ადვოკატის პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწის 
კირილე ნინიძის სიტყვა, რომელიც დღემდე სამეცნიერო წრეებისთვის უცნობია. 
აღნიშნული სიტყვა მიკვლეული იქნა საქართველოს საისტორიო არქივში დაცულ 
ქართული ემინგრანტული მთავრობის ლევილის ფონდში. წინამდებარე ნაშრომში 
გაანალიზებულია კირილე ნინიძის სიტყვა, აღნიშნულია, რომ ამ სიტყვამ დიდი 
როლი შეასრულა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წმინდა ამბროსი ხელაის სასჯელზე. 
კირილე ნინიძე, როგორც პროფესიონალი ადვოკატი კარგად ახერხებს იმ 
ბრალბებების გაქარწყლებას, რომელსაც საბჭოთა რეჟიმი უყენებდა  ამბროსი 
ხელაის.

30 ნაშრომში, პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში, წარმოჩენილია 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული 
ცნობილი თეოლოგისა და სასულიერო მოღვაწის გრიგოლ ფერაძის (1899-1942) 
ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესწავლაში.

მართალია, მას განმაზოგადებელი ნაშრომი საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში 
არ დაუწერია, მაგრამ მისი სადოქტორ დისერტაცია „ქართული ბერმონაზვნობის 
ისტორია მისი დასაწყისიდან 1065 წლამდე,“ ამ თემაზე შექმნილი პირველი 
ნაშრომია. სტატიაში კრიტიკულად შეფასებულია აღნიშნული შრომის მეცნიერული 
ღირებულება. აღნიშნულია, რომ გრ. ფერაძის ნაშრომს ნათლად ატყვია ავტორის 
თეოლოგიაში ღრმად განსწავლულობა. ეკლესიის წიაღში მყოფი გრ. ფერაძე 
საქართველოში ბერ-მონაზვნობის ისტორიას სწორედ ღვთისმეტყველების კუთხით 
განიხილავს.

ნაშრომში აგრეთვე შეფასებულია გრ. ფერაძის მიერ უცხოეთის არქივებში 
გამოვლენილი მასალების მნიშვნელობა წმ. მიწაზე  არსებული ქართული 
მონასტრებისა და ქართველი ბერების მოღვაწეობის შესახებ და სხვა.

ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ მართალია, გრ. ფერაძის ნააზრევი საქართველოს 
ეკლესიის ისტორიის შესახებქართული ისტორიოგრაფიის განვლილ ეტაპს 
წარმოადგენს, მაგრამმისზოგიერთ შეხედულებას დღესაც არ დაუკარგავს 
მნიშვნელობა.

აღსანიშნავია კვლევის დროს გამოყენებული უხვი მრავალენოვანი 
ისტორიოგრაფიული ნაშრომები და წერილობითი წყაროები, რომელთა 
კრიტიკული ანალიზის შედეგად ავტორი ახდენს სათანადო დასკვნების გაკეთებას.

31 ნაშრომში შესწავლილია ცნობილი ადვოკატისა და საზოგადო მოღვაწის კირილე 
ნინიძის ღვაწლი, წარმოჩენილია მისი პოფესიული საქმიანობა, აღნიშნულია, რომ 
თავისი პოლიტიკური საქმიანობის მიუხედავად (იგი იყო სოციალ-დემოკრატი) 
აქტიურად იცავდა საქართველოს ეკლესიისა და სასულიერო პირების ინტერესებს 
საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ.

32 ი. გოგებაშვილის მრავალმხრივ და მრავალფეროვან მოღვაწეობაში 
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია  რუსეთის ხელისუფლების მიერ XIX ს-ის 
დასაწყისში საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების შემდეგ შექმნილ 
მძიმე ვითარების მხილებას, რომლის მიზანი იყო რუსული ანტისაეკლესიო 
პოლიტიკის განხორციელება საქართველოში. იგი კარგად ერკვეოდა რუსეთის 
კოლონიურ ანტისაეკლესიო პოლიტიკაში. ყოველივე მან თავის თავზე იწვნია. 
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ერთხანს იგი პედაგოგად მუშაობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში. 
პატრიოტული საქმიანობისა და მოწინავე პედაგოგიური აზროვნების გამო იგი 
ხელისუფლების მიერ იდევნებოდა, რის გამოც მან თავი დაანება პედაგოგიურ 
საქმიანობას და მთელი თავისი მოღვაწეობა  რუსულ შოვინისტურ პოლიტიკას 
მხილებას მიუძღვნა. იგი მკაცრად ამხელდა სასულიერო სასწავლებლებში არსებულ 
ანტიქართულ საგანმათლებლო სისტემას. ამ საკითხს მან რამდენიმე პოლემიკური 
წერილი მიუძღვნა, რომელშიც მხილებული იყო კავკასიის სასწავლო ოლქის 
მზრუნველი იანოვსკი და დეკანოზი ი. ვოსტორგოვი. მანვე მკაცრად გაილაშქრა 
რუსული კოლონიური პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომლის მიზანი იყო რუსული 
ალფაბეტის საფუძველზე მეგრულად და სვანურად ლოცვების თარგმნა და მათ 
საფუძველზე წირვა-ლოცვის ჩატარება. იგი კარგად ჩაწვდა რუსულ მზაკვრულ 
პოლიტიკას, რომლის მიზანი იყო მეგრელებისა და სვანების არაქართველებად 
გამოცხადება და მათი ჩამოშორება ქართული ეთნოსისაგან.

ი. გოგებაშვილი აქტიურად იყო ჩართული XX ს-ის დასაწყისში მიმდინარე 
ქართველ ავტოკრფალისტთა მოძრაობაში დაახლო ურთირთობა ჰქონდა ამ 
მოძრაობაში აქტიურად ჩართულ ქართველ სასულიერო პირებთან.

33 ნაშრომში შესწავლილია ცნობილი ანარქისტისა და საზოგადო მოღვაწის ვარლამ 
ჩერქეზიშვილის ღვაწლი საქართველოს მიმართ. ირკვევა, რომ თავისი 
ანარქისტული შეხედულების მიუხედავად იგი დიდად ზრუნავდა 
სახელმწიფოებრიობა და ავტოკეფალია დაკარგული საქართველოს უფლებების 
დაცვისათვის. ვარლამ ჩერქეზიშვილის ღვაწლის შესახებ საინტერესო მოგონება 
დაგვიტოვა ემიგრაციაში მყოფმა აკაკი ჩხენკელმა.  მართალია  ვარლამ 
ჩერქეზიშვილი უცხოეთში ცხოვრობდა, ქართული ენაც დავიწყებული ჰქონდა, 
მაგრამ ქართულ რეალობას იგი არასოდეს იყო მოწყვეტილი. ხშირად 
კონსპირაციულად ჩამოდიოდა, ხვდებოდა ქართველ საზოგადო მოყვაწეებს, 
თანამშრომლობდა ილია ჭავჭავაძის „ივერიასთა“  და სოციალისტ-ფედერალისტთა 
გაზეთთან „ცნობის ფურცელთა,“ სადაც ქვეყნდებოდა ევროპის პოლიტიკური 
ვითარების შესახებ მისი საინტერესო წერილები. იგი მიესალმა საქართველოს 
ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას და ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, 
ჩამოვიდა დამოუკიდებელ საქართველოში, მაგრამ საბჭოთა რუსეთის მიერ 
საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ იგი ტოვებს საქართველოს და ემიგრაციაში 
მიემგზავრება.

ირკვევა, რომ ვარლამ ჩერქეზიშვილი დიდად თანაუგრძნობდა და აქტიურ 
მონაწილეობას ღებულობდა ქართველ ავტოკეფალისტთა მოძრაობაში. გარდა ამისა 
იგი საინტერესო გამოსვლებს ახდენდა საქართველოს შესახებ ევროპის სხვადასხვა 
დიდ შეკრებებზე. მისივე ინიციატვით 1907 წელს ჰააგის კონფერენციზე გაიგზავნა 
პეტიცია საქართველოში მიმდინარე მძიმე ვითარების შესახებ.

34 გამოქვეყნებულია
35 ცნობები ამოღებულია გერმანელი დიპლომატის, ბარონ მაქს ფონ ტილმანის 

(1846-1929) ნაშრომიდან „მოგზაურობა კავკასიაში, სპარსეთსა და აზიურ 
თურქეთში“ (ლაიფციგი, 1875). კავკასიის ზოგადი დახასიათებისას ტილმანი ეხება 
რამდენიმე საკითხს: ა) კავკასიონის მთავარი ქედი და სამხრეთ (მცირე) კავკასიის 
მთიანეთი; ბ)  კავკასიის პოლიტიკური დაყოფა სამართავ ერთეულებად (6 
გუბერნია, 5 მხარე), მათი დახასიათება, საზღვრები, მოსახლეობა; ტფილისი ქვეყნის 
მმართველობის ცენტრი; გ) კომუნიკაციები: გზათა მთელი ბადეები, ნაოსნობა, 
რკინიგზა და სამომავლო პროექტები; დ) კავკასიის ხალხები; მათი დაყოფა მთისა 



156

და ვაკე-დაბლობების მაცხოვრებლებად, ასევე ეროვნებისა და ენობრივი 
მონაცემების მიხედვით. მაგ., ქართული მოდგმისად თვლის ქართლელებს. 
იმერლებს, გურულებს, მეგრელებს, ლაზებს, სვანებს, ლეჩხუმელებს, რაჭველებს, 
თუშ-ფშავ-ხევსურებს. ასევე მთავარ ჯგუფებად გამოყოფს თურქულ-თათრულ 
ხალხებს და ცალკე მილიონს მიღწეულ ქვეყნის დამპყრობ რუსებს. უცხოელთაგან 
ჩამოთვლის გერმანელებს, ფრანგებს, ინგლისელებს, თურქებსა და სპარსელებს.

36 ინგლისელი დიპლომატისა და მოგზაურის ლოურენს ოლიფანტის (1829-1888) 
ცნობები საქართველოს შესახებ დაცულია მის წიგნში „თურქული არმიის 
ამიერკავკასიური კამპანია ომერ ფაშას მეთაურობით“ (ლონდონი, 1856). 1855 წელს 
ოლიფანტი სოხუმში შეუერთდა ომერ ფაშას, დაესწრო ინგურის ბრძოლას და 
მოგვცა ომერ ფაშას შემოსევის უშუალო სურათი. ამავე დროს, იგი ვრცლად 
საუბრობს აფხაზებზე და მიხეილ შარვაშიძეზე, სამეგრელოსა და იქაურ 
მმართველობაზე. როგორც ინგლისის პოლიტიკის გამტარებელი, ყველგან 
ამჟღავნებს რუსეთის ბატონობის გადაგდების სურვილს.

37 XVIII საუკუნის დასაწყისიდან შავ ზღვაზე გასასვლელის მოპოვება რუსეთის 
ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად იქცა. 1695-
1696 წლებში პეტრე I-ის ხელმძღვანელობით მოწყობილი ე. წ. აზოვის ლაშქრობების 
დროს რუსეთის ხელში გადასული აზოვის ციხესიმაგრე (1700 წლის 
კონსტანტინეპოლის ზავით) რუსებმა მალევე დაკარგეს (პრუტის 1711 წლის, 
ადრიანოპოლის 1713 წლის და კონსტანტინეპოლის 1720 წლის 
ხელშეკრულებებით).

რუსეთის პოზიციების განმტკიცებისთვის შავი ზღვის რეგიონში უდიდესი 
მნიშვნელობა ჰქონდა რუსეთ-ოსმალეთის 1768-1774 წწ-ის ომის შემდეგ დადებულ 
ქუჩუკ-კაინარჯის ზავს, რომლის მე-3-ე, მე-19 და მე-20 პუნქტების მიხედვით, 
რუსეთმა აზოვის ზღვის ნავსადგურები: აზოვი,  ენიკალე და ქერჩი მათი 
მაზრებითა და ნავსადგურებით მიიღო; მასვე გადაეცა მდინარე დნეპრის შესართავი 
და აქ მდებარე ციხესიმაგრე კინბურნი (მე-18 მუხლი). რუსეთმა შავ ზღვაში 
თავისუფალი ვაჭრობის, მისმა სავაჭრო გემებმა კი სრუტეებით შეუზღუდავი 
სარგებლობის უფლება მიიღეს.

ბუქარესტის ზავის (1812 წ.) ე. წ. „აზიის“ მუხლები ორაზროვნების გამო 
ოსმალეთსა და რუსეთს შორის მუდმივი შეუთანხმებლობის მიზეზი გახდა. 
კონფლიქტი სოხუმ-კალესა და რედუტ-კალეს მფლობელობის საკითხს 
უკავშირდებოდა - პორტა რუსებისგან მათ დაცლას მოითხოვდა, საიმპერატორო 
კარი კი რუსების მიერ აღნიშნული ნავსადგურების ფლობის კანონიერებას 
ასაბუთებდა და სამხედრო კონტიგენტის გაყვანას არ აპირებდა. აღნიშნული 
ციხესიმაგრეები რუსეთმა ჯერ აკერმანის კონვენციით (1826 წ.), შემდგომ კი, 
ადრიანოპოლის ზავით (1829 წ.) დაიმტკიცა. 

38 1578-1590 წლების სპარსეთ-ოსმალეთის ომი ამ უკანასკნელის უპირატესობით 
წარიმართა. 1585 წელს ოსმალებმა თავრიზი აიღეს. 1586 წელს, სპარსეთის 
თხოვნით, რუსეთი საომარ ოპერაციებში ჩაება, თუმცა ვითარების გამოსწორება 
ვეღარ მოხერხდა. 1586 წელს სპარსეთ-ოსმალეთს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკება 
დაიწყო. 

XVI საუკუნის მეორე ნახევარში სპარსეთსა და ოსმალეთს შორის მუდმივი 
დაძაბულობა და სამხედრო დაპირისპირება ან ბალანსის შენარჩუნება, 
მოსკოვისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პოლიტიკური სიტუაცია იყო სამხრეთში. 
მთელ კავკასიაში ოსმალების გაბატონებით ომის დამთავრება რუსეთის მეფის 
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კარისთვის მიუღებელი იყო. ოსმალეთთან ომის შეწყვეტა სპარსეთისთვის 
არახელსაყრელი შედეგით არც აბას I-ის გეგმებში შედიოდა. 

1586 წელს მოსკოვმა კახეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა, მას 
მტრისგან დაცვას დაჰპირდა და მდინარე თერგის აუზში რუსული ციხესიმაგრის 
მშენებლობაში მხარდაჭერა სთხოვა. ციხესიმაგრეს ჩრდილო კავკასიაში რუსეთის 
დამკვიდრებისთვის უნდა შეეწყო ხელი და გზა გადაეკეტა ყირიმ-ჩერქეზთა 
მაშველი ჯარისთვის, რომელთა მონაწილეობაც სამხედრო ოპერაციებში 
ოსმალეთის წარმატებას განაპირობებდა; რუსებს აქედანვე უნდა შეეტიათ კახეთის 
მტრის -  შამხლისთვის. 

მოსკოვის დიპლომატიურ გეგმებში მნიშვნელოვან ადგილს ახალი კოალიციის 
შექმნაც იკავებდა. კახეთის მეფე ოსმალეთისა და სპარსეთის წინააღმდეგ 
მოქმედებაზე რუსეთის წინადადებას თავს არიდებდა და ყველა ელჩობის დროს 
შამხლის განეიტრალების საკითხს აყენებდა. რუსეთმა საშამხლოში სამხედრო 
ექსპედიციები მოაწყო, თუმცა არა კახეთის გეგმის მიხედვით. შესაბამისად, 
დაღესტნიდან თავდასხმების პრობლემა გადაუჭრელი დარჩა. 

სტამბოლის ზავით, მთელ კავკასიაში ოსმალეთი გაბატონდა. დასუსტებული 
სპარსეთი ოსმალეთის სათანადო მოწინააღმდეგედ აღარ მოიაზრებოდა. სამხრეთში 
ბალანსის აღსადგენად მოსკოვში სხვა ალტერნატივა ჰქონდათ - ადგილობრივი 
მოსახლეობის ბრძოლა პორტას წინააღმდეგ. ევროპასთან მეტოქეობის ფონზე 
რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი ამ ბრძოლაში ლიდერის ფუნქციის შესრულება იყო. 
90-იანი წლებიდან რუსეთი აღნიშნული გეგმის განხორციელებას და ამ საქმეში 
ქართველი მეფე-მთავრების გამოყენებას ცდილობდა.

39 დიდი ქართველი მოღვაწის დავით სარაჯიშვილის ბიოგრაფიის ახალი ფურცლები 
გერმანიაში, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის არქივში, ხარისხის მინიჭების 
აქტებშია დაცული. მათ შორისაა: დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად გამოცდაზე 
დაშვების თხოვნა დავით სარაჯიშვილის ხელმოწერით (გერმანულ ენაზე), 
კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV, ლათინურ ენაზე), გამოცდაზე პროფესორების 
მიწვევისა და მათ მიერ თანხმობის გამოცხადების ფურცელი, გამოცდის ოქმი ანუ 
პროფესორთა მიერგაკეთებული შეფასებები და დიპლომის სააქტო (საარქივო) 
ეგზემპლარი. ამ უკანასკნელის გარდა, ყველა დოკუმენტი ხელნაწერია.

ზემოაღნიშნული საბუთები ქვეყნდება დედნის ტექსტით, ქართული თარგმანითა 
და კომენტარებით. მოხსენებაში დავით სარაჯიშვილის მიერ უნივერსიტეტში 
წარდგენილ კალენდარულ ავტობიოგრაფიაში მინიშნებულ დაბადების თარიღსა 
(1848 წლის 23 ნოემბერი) და სხვა სიახლეებზეც არის საუბარი; მოპოვებულია 
დავით სარაჯიშვილის დოქტორანტურის პერიოდის საცხოვრებელი ადგილის 
მისამართი და თანადროული ინფორმაცია ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში მთელი 
რუსეთის იმპერიიდან მოსწავლე სტუდენტთა რაოდენობის შესახებ; 
დაზუსტებულია მისი ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი დეტალები.

40 მოხსენებაში წარმოდგენილია და გაანალიზებულია 1919 წლის 7-10 ოქტომბერს 
აფხაზეთში მიმდინარე საგანგებო კრების 10 დადგენილება, რომელთაგან აქამდე 
ისტორიოგრაფიაში მხოლოდ ორი იყო ცნობილი. კრებაზე აფხაზეთის 
მღვდელმთავრად ად ამბროსი (ხელაია) აირჩიეს და ეპარქიაში საეკლესიო 
ცხოვრების მოწესრიგების გზები დასახეს. 

41 ქართულ ისტორიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია განათლების 
საკითხების შესწავლას სხვადასხვა ქრონოლოგიურ მონაკვეთში და არაერთი 
გამოკვლევაა შექმნილი ამ მიმართულებით. თუმცა, ამჯერად ჩემი მიზანია 
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შევისწავლო განათლება, როგორც: 1. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის, 
2. ეროვნული იდენტობის და 3. სოციალურ ფენათა დაახლოების საშუალება. 
აღნიშნული საკითხის ამგვარად შესწავლა მნიშვნელოვანი და აქტუალურია,  
რადგანაც პრობლემის ამ კუთხით დასმა სიახლეს წარმოადგენს. 

რატომ 1918-1921 წლები? 1. საქართველო ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. 
მას, ერთი მხრივ, უნდა გადაელახა ფეოდალური სისტემის რღვევის შედეგად 
წარმოქმნილი პრობლემები და ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოში 
დამკვიდრებულიყო და ჩამოყალიბებულიყო და, მეორე მხრივ, და, რაც მთავარია, 
განეგრძო ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის 
განსხვავებული გზით: შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად განათლებით, 
ცოდნით, ორგანიზებულობით და მისი მოთხოვნა ეპოქის და საქართველოს 
ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესაბამისი ყოფილიყო. 2. ერთი მხრივ, ეს არის 
პერიოდი, როდესაც ქართული კულტურული ელიტა ცდილობს ნაციონალიზმის 
პროპაგანდას, ცოდნის ამაღლებას, ქვეყნის ისტორიის გაცნობას ფართო ფენებში, 
წარსულის იდეალიზაციას, ეროვნული ფასეულობების დაცვის შეგნების 
გაღვივებას.  3. XIX საუკუნის 90-იანი წლებიდან ჩნდებიან ახალი სოციალური 
ფენები: პროლეტარიატი და ბურჟუაზია, საფუძველი ეყრება სხვადასხვა 
პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბებას რომელთაც დამოუკიდებლობის 
მოპოვების და საქართველოს სამომავლო განვითარების საკუთარი ხედვები 
გააჩნდათ. ეს არის ეროვნული იდეის ჩამოყალიბებისათვის, თავისუფლებისათვის 
ბრძოლის პერიოდი, რომელიც გახდა საფუძველი 1918 წელს საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისა.

42 დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი იყო საკუთარი 
თვითგამოცემების არსებობა. ეს პროცესი ეხებოდა, როგორც საქართველოს, ასევე 
მთლიანად საბჭოთა კავშირს. როგორც უკვე აღვნიშნე, საქართველოში XX საუკუნის 
70-იან წლებში გამოიცა „საქართველოს მოამბე“ და „ოქროს საწმისი“, რომელიც 
არალეგალურად ვრცელდებოდა, ვიწრო წრეების მასშტაბით და საზოგადოების 
ფართო ფენებში ასახვა არ ჰქონია. ეს ფაქტორი შემდეგი გარემოებებით იყო 
განპირობებული: 1. საწყის ეტაპზე დისიდენტური მოძრაობა ისეთი სიმძლავრით 
არ გამოირჩეოდა, რომ გავლენა მოეხდინა საზოგადოებაზე. 2. ამას ხელს უშლიდა 
საბჭოთა სისტემის არსებობა, რომლის პირობებში აქტიური ნაბიჯების გადადგმა 
სირთულეს წარმოადგენდა. 3. დისიდენტური მოძრაობა დიდი  
მრავალრიცხოვნობით არ გამოირჩეოდა.

საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობისგან განსხვავებით 
საქართველოში დისიდენტები ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად დიდ 
მნიშვნელობას ანიჭებდნენ საქართველოს საბჭოთა სისტემისაგან გამოყოფას. 
დასახული მიზანი კი მარტივად მისაღწევი ნამდვილად არ იყო. მართალია XX 
საუკუნის 70-იან წლებში უკვე ნათლად იყო გამოკვეთილი საბჭოთა რეჟიმის 
კრიზისი, თუმცა, მისი მძლავრი პოლიტიკური თუ სოციალურ-ეკონომიკური 
რესურსი ჯერ კიდევ არ იძლეოდა მასში შემავალი სახელმწიფოების 
გათავისუფლების საშუალებას

43 1921-1991 წლები საკმაოდ რთული და წინააღმდეგობებით აღსავსე  პერიოდია 
საქართველოსთვის. აქ შესაძლებელია გამოიყოს სხვადასხვა ქრონოლოგიური 
მონაკვეთები, მოვლენები, რომლებმაც განსაზღვრა და გარკვეული გავლენა იქონია 
აღნიშნული პერიოდის პოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ, რელიგიურ თუ 
კულტურულ მდგომარეობაზე. საბჭოთა კავშირის პოლიტიკა მიმართული იყო მის 
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შემადგენლობაში მყოფი სახელმწიფოების სრული დაქვემდებარებისაკენ, 
რისთვისაც მიმდინარეობდა აქტიური ბრძოლა როგორც იდეოლოგიურ დონეზე, 
აგრეთვე პრაქტიკული ნაბიჯებით.

საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობას ქართველი ხალხი არ შეგუებია 
და დღიდან გასაბჭოებისა იწყებს ბრძოლას თავისუფლებისათვის. მთელი 1921-1991 
წლების განმავლობაში საქართველოში მყოფი თუ საზღვარგარეთ არსებული 
ძალები, ბუნებრივია, ქართველების სახით იბრძვიან სხვადასხვა საშუალებით: ეს 
იქნება შეიარაღებული ფორმით თუ იდეოლოგიურად. შეიარაღებული 
გამოსვლებით, როგორც ცნობილია გამოირჩევა XX საუკუნის 20-იანი წლები. 30-
იანი წლებიდან მოყოლებული კი, უფრო თვალსაჩინოა ბრძოლა კულტურული, 
ეროვნული იდეოლოგიის ფორმით. ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურობს 
ქართული ემიგრაცია. მთელი აღნიშნული წლების მანძილზე ქართველთა ბრძოლის 
ფორმები იცვლებოდა, თუმცა მიზანი უცვლელი იყო – თავისუფლების მოპოვება. 
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის მოპოვებისათვის 
ბრძოლაში დიდი ადგილი ეკავა რელიგიის საკითხის წინა პლანზე წამოწევას.

სარწმუნოება - რაც შეეხება საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულებას 
სამღვდელოებასთან. ცნობილია, რომ საბჭოთა ხელისუფლების მთავარ მიზანს 
რელიგიის უარყოფა და მისი საზოგადოების ცნობიერებიდან ამოშლა 
წარმოადგენდა. სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოსვლიდან საბჭოთა იდეოლოგებმა 
სწორედ სამღვდელოების და რელიგიის დასუსტება-განადგურება დაისახეს 
მიზნად. Gგარდა იმისა, რომ მათ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სასულიერო 
წოდებისათვის ეკონომიკური ბერკეტების გაუქმება, ზოგადად, რელიგიური 
გავლენის შესუსტება საზოგადოებაზე.

44 მოხსენებაში განხილულ იქნა ეთნოგრაფიული კვლევების დაწყების ისტორია 
საქართველოში, გ. ჩიტაიას მიერ ქართული ეთნოლოგიური სკოლისთვის 
საფუძვლის ჩაყრა, მეთოდის განვითარება, შემდგომ ეტაპებზე თემატური 
გაფართოება და გაჩენილი დისკურსი ეთნოლოგია-ანთროპოლოგიის მიმართების 
შესახებ.

45 მოხსენებაში წარმოდგენილია მიმდინარე ეთნოგრაფიული მასალა ბათუმში 
რელიგიური პლურალიზმის შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება 
გამახვილებულია საქალაქო სივრცეში რელიგიურობისა და რელიგიის კვლევის 
მეთოდოლოგიურ პრობლემებზე.

46 მოხსენებაში ლაპარაკია საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან 
გამომდინარე მის მახასიათებლებზე. გაანალიზბულია გეოგრაფიული, 
ეთნოგრაფიული, ლინგვისტური, რელიგიური და პოლიტიკური რეალიები.

47 მოხსენებაში განხილულია ქართული ეთნოლოგიის განვლილი გზა, პირველი 
ინსტიტუციონალური ერთეულიდან საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადეოის 
დაფუძნებიდან დღემდე. განხილულია განვითარების ეტაპები, შესაბამისი 
პერიოდებისთვის დამახასიათებელი ამოცანები და მათი განხორცილებეის 
ფორმები.

48 მოხსენებაში ლაპარაკია ინტერკულტურალიზმის, როგორც სტრატეგიის 
მნიშვნელობაზე თანამედროვე მულტიკულტურული მსოფლიოსთვის. 
წარმოდგენილია სხვადასხვა მიდგომები და განხილულია სასწავლო პროცესში 
ინტერკულტურული მიდგომების ჩართვა-განვითარების შესაძლებლობები. 
საქართელოს მაგალითზე გაანალიზებულია ინტერკულტურული ურთიერთობების 
მაგალითები.
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49 მოხსენებაში წარმოდგენილია სვანეთის ექსპედიციის შედეგები, კულტურული 
მემკვიდრეობის პოლიტიკის მახასიათებლები და  ადამიანთა ყოველდღიური ყოფა 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებში და მათ სიახლოვეს,გაანალიზებულია 
ყოფით კულტურაზე მოქმედი ფაქტორები და დღევანდელი ვითარება.

50 მოხსენებაში განხილულია კონფლიქტის ზონაში მოქმედი ეკონომიკური 
კავშირები. ეთნოგრაფიული მასალის ანალიზის საფუძველზე გამოტანილი 
დასკვნა, რომ მიუხედავად დე ფაქტო საზღვრის კონტროლისა სასაზღვრო ხაზის 
ორივე მხარეს ერთი ეთნო-კულტურული ჯგუფის არსებობა არის წინაპირობა 
იმისა, რომ კომუნიკაცია უწყვეტია. ამ ურთიერთობებში საკმაოდ მნიშვნელოვანი 
ეკონომიკური ასპექტებია და მათი ფორმებია განხილული მოხსენებაში

51 საბჭოთა პოლიტიკური და იდეოლოგიური სისტემის მსხვრევამ მთელს პოსტ-
საბჭოთა სივრცეში და მათ შორის საქართველოშიც, საზოგადოების სოციალური და 
კულტურული სტრუქტურის ყველა ელემენტის ცვლილება გამოიწვია. ძველი 
ღირებულებების ცვლილებამ მათი სიმბოლოების ცვლილების აუცილებლობა 
გააჩინა. ამასთან, მხოლოდ ჩანაცვლება არ აღმოჩნდა საკმარისი და დაიწყო ძველი 
სიმბოლოების განადგურება. ეს პროცესები შეიძლება მეხსიერების თეორიებით 
აიხსნას („მნემოისტორია“, „განსხეულებული გონების თეორია“ და სხვა). 
მოხსენებაში გაანალიზებულია საბჭოთა წარსულთან დამოკიდებულების საკითხი 
ძეგლების დემონტაჟის მაგალითზე საქართველოში.

52 ტერმინოლოგიის საკითხი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა 
სამეცნიერო სივრცისათვის. ეთნოლოგიური/ანთროპოლოგიური კვლევების 
განვითარების, თეორიულ-მეთოდოლოგიური მიდგომების კონცეპტუალიზაციის 
კვალდაკვალ ხდებოდა ტერმინოლოგიური აპარატის ჩამოყალიბება. ქართული 
ეთნოლოგიური სკოლის წარმომადგენელთა მიერ, გიორგი ჩიტაიას 
ხელმძღვანელობით, დადგინდა შესაბამისი ტერმინები და შემუშავდა 
დეფინიციები. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოთა სივრცეში, ეთნიკურ 
ერთობათა ფორმების განსაზღვრაში მეცნიერებს თავისუფლება არ ჰქონიათ და ეს 
საკითხი იდეოლოგიური მიდგომით, კონკრეტული თეორიული 
(ევოლუციონისტური) პარადიგმის ფარგლებში განიხილებოდა. მოხსენება ეხება 
ტერმინ „ეთნოგრაფიული ჯგუფის“ განხილვას.

53 ეთნიკური ერთობების მახასიათებლების გამოყოფის საფუძველზე, შეაბამისი 
ტერმინების შემუშავება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეთნოლოგიისათვის. 
თუმცა, ეთნიკურ ერთობათა მრავალფეროვნების და ენობრივ-სემანატიკური 
სხვაობების გარდა, გაზიარებული მნიშვნელობების დამკვიდრებას სხვადასხვა 
ენობრივ, რეგიონალურ-ტერიტორიულ და ტრადიციულ სივრცეებში არსებული 
მეთოდოლოგიურ-თეორიული მიდგომების განსხვავებაც განაპირობებდა.. ამის 
გამო, საბჭოთა სამეცნიერო ტერმინოლოგია განსხვავდებოდა დასავლური 
ტერმინოლოგიისაგან. საკითხის კიდევ ერთი ასპექტი ისიცაა, რომ სხვადასხვა 
პროცესების გავლენით, საზოგადოებების კონსტრუირება თუ იდენტობის 
ჩამოყალიბება განსხვავებულ ფორმებს იძენს და დროთა ვითარებაში ახალი 
ტერმინოლოგიის შემუშავების საჭიროება დგება მეცნიერთ-მკვლევართა წინაშე. 
მოხსენებაში განვიხილავ შემდეგი ტერმინების დეფინიციებს: ეთნოსი, ეთნიკური 
ჯგუფი და ინდიგენური ჯგუფი. ტერმინოლოგიური პრობლემის 
გაუცნობიერებლობამ შესაძლებელია ნეგატიური გავლენა იქონიოს კონკრეტული 
ქვეყნების ეთნო-კულტურული და სოციალური საკითხების გადაჭრაზე და ახალი 
პრობლემების გაჩენა გამოიწვიოს. 



161

54 სოციალიზაციის საკითხი ყოფისა და კულტურის კვლევის ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს საკითხთაგანია. აღზრდის სისტემები და ინსტიტუტები, ცოდნის 
დაგროვებისა და გადაცემის ფორმები, განათლების არსი და მახასიათებლები ესაა 
მცირე ჩამონათვალი ამ მიმართულებით წარმოებული კვლევებისა. განსაკუთრებით 
აქტუალურია საზოგადოებაში ქალთა აქტივობისა და როლის საკითხი. 
ტრადიციულ საზოგადოებებს, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული გენდერული როლებით, 
განსაზ-ღვრული ჰქონდა კონკრეტული სოციალური და საზოგადოებრივი სივრცე 
ქალთათვის, სხვა დანარჩენთან ერთად ისინი წარმოადგენდნენ სოციალიზაციის 
მთავარ საყრდენს. დროთა ვითარებაში ამ მიმართულებით მომხდარმა 
ცვლილებებმა და საზოგადოების მოდერნიზაციამ ახალი გამოწვევები გააჩინა. ეს 
საკითხებია განხილული მოხსენებაში.

55 მოხსენებაში საუბარია საქართველოს მაგალითზე ისტორიულად 
ჩამოყალიბებულ ინტერკულტურულ კომუნიკაციაზე, გაანალიზებულია ამ 
ურთიერთობათა განვითარების ვექტორები და დღევანდელი პოლიტიკა.

56 მოხსენებაში განხილულია საზღვრების კვლევის მეთოდოლოგიური და 
თეორიული სიძნელეები. მოყვანილია მაგალითები, რომელთა განხილვის 
საფუძველზე  დასმულია ეთიკის საკითხები. მოცმულია სხვადასხვა ასპექტები: 
ეთიკა საკითხთან მიმართებაში, ინფორმანთებთან მიმართებაში, სხვა 
მკვლევარებთან მიმართებაში და ა. შ.

57 მოხსენებაში, შდარებითი კვლევის საფუძველზე განხილული იყო ქართული და 
ჩინური მედიცინის რამდენიმე იდენტური სამკურნალო საშუალება, ძირითადად 
მცენარეები.  გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ ჩატარებული კვლევა, მომავალი 
უფრო ღრმა  კვლევის პერსპექტივას სახავს.

58 მოხსენებაში ნაჩვენები იყო თუ რა როლი და ფუნქცია აქვს ქალს  და მამაკაცს  
ტრადიციულ  სამედიცინო კულტურაში, ხაზი გაესვა ქალის როლს მაგიურ- 
რელიგიურ მედიციაში. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ქალი ბუნებრივ 
ინგრედიენტებზე დამზადებული წამლებით მკურნალობასთან ერთად,  ატარებს 
მარგინალურ რელიგიურ რიტუალებს,  ფლობს ეზოთერულ სამედიცინო   ცოდნას 
და  გადასცემს ამ ცოდას მომავალ თაობას.  

59 მოხსენებაში ქალის  სამკურნალო საქმიანობის შედარებითი ანალიზის  შედეგად,  
ტრადიციულ და თანამედროვე სამედიცინო კულტურაში. გამოითქვა მოსაზრება, 
რომ ქალისა და მამაკაცის ფუნქცია ტრადიციულ მედიცინაში  გამიჯნული იყო. 
მამაკაცი მკურალობდა ტრავმებს, ქირურგიული ოპერაციებითა და მანიპულა-
ციებით, ქალი კი,  სხვადსხვა  სნეულებას შინნამზადი  ბუნებრივ ნედლეულზე 
დამზადებული, სმკურნალო საშუალებებით, ასრულებდა ბებიაქალის-მეანის 
მოვალეობას. თანამედროვე მედიცინაში ასეთი გამიჯვნა არ დასტურდება, მაგრამ   
ქალები უფრო  მეტად  თერაპიაში მუშაობას    ანიჭებენ უპირატესობას.  მეანები კი 
იშვიათი გამონაკლისის გარდა, დღესაც ქალები არიან. განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია ქალის როლი ავადმყოფის მოვლასა და მასზე ზრუნვაში, როგორც 
ტრადიციულ, ისე თანამედროვე ყოფაში.

60 მოხსენება ეხებოდა ივანე ჯავახიშვილის სახ ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტში. განხორციელებულ ეთნოგრაფიულ და ეთნოლოგიურ კვლევებს. 
აღინიშნა, რომ მიუხედავად საბჭოთა სახელმწიფოს წნეხისა, ქართველმა 
ეთნოლოგებმა მოახერხეს იმდროინდელი ევროპული ეთნოლოგიური მეცნიერების 
დონის ეთნოლოგიური სკოლის  და საველე მუშაობის მეთოდის ჩამოყალიბება.  
ეთნოლოგიის ტრადიციულ პრობლემატიკასთან ერთად,  ჯერ კიდევ მაშინ, 
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დაიწყეს კვლევა დღეს სოციოკულლტურულ-ანთროპოლოგიიის ისეთ 
პოპულარულ დარგებში, როგორიცა ურბანული, სამედიცინო ანთროპოლოგია. 
ასევე, მუსიკალური ეთნოლოგია   და სხვ.

61 მოხსენებაში ადგილობრივი რელიგიური სისტემისა და ზნეობრივი ნორმების 
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. წარმოჩენილ იქნა ქრისტიანული რელიგიის 
მცდელობა ტრადიციულ საზოგადოებაში ქრისტიანული ზნეობრივი ნორმების 
დანერგვისა.  ამ კუთხით განხილულ იქნა, მტრისადმი დამოკიდებულების 
ხალხური ტრადიციები.

62 მოხსენებაში წარმოდგენილ იქნა მსჯელობა საქართველოს  თანამედროვე 
ეთნონათროპოლოგიის წინაშე მდგარი პრობლემებისა და მეცნიერების ამ 
კონკრეტული დარგის შემდგომი განვითარების თაობაზე. გამოითქვა გარკვეული 
რეკომენდაციები და გაკრიტიკებულ იქნა საკვლევი პრობლემებისადმი სქემატური 
მიდგომის ცდები.

63 მოხსენებაში წარმოდგენილ იქნა ინსტიტუტის თანამშრომელთა თანამედროვე 
სამეცნიერო კვლევის თემატიკა, მიმართულებები და კონკრეტული შედეგები: 
ისტორიული მეხსიერებისა და რეპრეზენტაციის თემატიკა, თურქეთის ქართველთა 
ტრადიციული ყოფისა და თანამედროვე სოციო-კულტურული პროცესის კვლევა, 
საზღვრების ანთროპოლოგიური კვლევა.  

64 მოხსენებაში განხილულ იქნა ტარდიციული ქართული კულტურისათვის 
ოდითგან ნიშნეული ჰუმანიზმი, რომლის ერთ-ერთი გამოვლინებაა კულტურული 
მრავლფეროვნებისადმი ტოლერანტული განწყობა. დასახელდა კონკრეტული 
კულტურული ფაქტები და ეს ინფორმაცია გაანალიზდა ტანამედროვე პრობლემათა 
კონტესტში.

65 მოხსენებაში ისტორიულ ჭრილში განხილულ იქნა ამ ეტნოგრაფიული ტერმინის 
მნიშვნელობა სხვადასხვა პერიოდში. მისი თავდაპირველი მნიშვნელობა ყოფაში. 
გამოვლენილ იქნა ტერმინის სოციალური შინაარსის ტრანსფორმაციის ისტორია და 
ცვლილების გამომწვევი გარემოებები. 

66 მოხსენებაში განხილულ იქნა ქართული ადათობრივ, სახელმწიფო და 
ჩვეულებითი სმართალში დაცული ინფორმაცია  ქალის სოციალური სტატუსისა 
და  მისი ქონებრივ-უფელბრივი მდგომარეობის შესახებ. დასახელდა კონკრეტული 
ჰუმანური მიდგომები ქართული სამართლისა გენდერის პრობელემისადმი.

67 მოხსენებაში წარმოდგენილ იქნა 2016-18 წლებში თურქეთის რესპუბლიკაში 
მართლმადიდებელ არაბთა კომპაქტურ დასახლებებში (ჰატაის რეგიონი) 
ჩატარებული საველე-ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგები.  განხილულ იქნა 
მართლმადიდებელ არაბთა რელიგიური იდენტობის პრობლემატიკა, მათი 
ყოფითი რეალიები ქალაქად და სოფლად, დღესასწაულები და ზოგადი სოციო-
კულტურული ცხოვრება. 

68 მოხსენებაში განხილულ იქნა ელდარ ნადირაძის დისერტაციაში, სტატიებსა და 
მონოგრაფიებში წარმოდგენილი კვლევები ქართული ქვითხუროობის 
ტარდიციებიშ შესახებ. გაანალიზებულ იქნა ელდარ ნადირაძისეული კვლევის 
მეთოდიკა, საკვლევი პრობლემისადმი კომპლექსური მიდგომა და მის მიერ 
ჩატარებული კვლევის  სამეცნიერო შედეგები.

69 მოხსენებაში განხილულია ბუნების დაცვის ხალხური ტრადიციები, ნაჩვენებია 
თანამედროვე ყოფაში ტექნიკური პროგრესით გამოწვეული პრობლემები - 
დამეწყრილი და ეროზირებული მიწის ფართობები, სარეველა მცენარეების 
მომრავლება, რამაც სასარგებლო ბალახეულის დათრგუნვა გამოიწვია და 
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ოდინდელი სასოფლო-სამეურნეო სანახების სარეველა მცენარეებით დაფარვა; ტყის 
მასივების უკონტროლო ექსპლოატაცია; მეწყერსაშიშ ადგილებში სახელდახელოდ 
და ერთჯერადი მოხმარების მიზნით გაყვანილი გზები (გუდამაყრის ხეობა), ხე-
ტყის უკონტროლო გადინება, მობილური გადამცემი ანძების უსაფრთხო, დამცავი 
საშუალებების გარეშე დამონტაჟება  და სხვა.

70 მოხსენებაში საუბარი შეეხო იმას თუ რა ადგილი უკავია საკრალურ ადგილებს 
აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის მეხსიერებაში. რა გამოცდილებას ეფუძნება 
მასთან ასოცირებული იდენტობები და რა გამოწვევებს ქმნის არსებული დე ფაქტო 
საზღვარი. 

საქართველოს სხვა მხარეების მსგავსად, აფხაზეთი მდიდარია საკრალური 
ადგილებითა და სალოცავებით, რომლებთან დაკავშირებული რელიგიური 
პრაქტიკები მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა და თამაშობს საზოგადოებრივი 
ჯგუფების იდენტობათა ფორმირებაში. აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული 
საკრალური ძეგლებიდან გამორჩეული ადგილი ილორის წმინდა გიორგის 
სალოცავს უჭირავს. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია XI საუკუნეს 
მიეკუთვნება და ოჩამჩირის რაიონში, ზღვასთან ახლოს, შემაღლებულ ადგილზე 
მდებარეობს. მცირე მოცულობის მიუხედავად, საუკუნეების განმავლობაში მას არ 
აკლდა ყურადღება არც შემწირველებისა და არც დამპყრობლების მხრიდან, რაც 
ასევე მის სრულიად განსაკუთრებულობასა და სიძლიერეზე შეიძლება 
მიუთითებდეს. მისი როლი და სახელი სცდება ლოკალური თემისათვის სალოცავი 
ადგილის მნიშვნელობას. ილორის სალოცავმა აფხაზეთისა და დანარჩენი 
საქართველოსათვის კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა 90-იანი წლების კონფლიქტის 
შემდგომ შეიძინა. ამის მაგალითად გამოდგება იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა მეხსიერებაში დამკვიდრებული ნარატივები, რომლებიც დროის 
ცვლილებისა და რელიგიური პრაქტიკის შეზღუდვის მიუხედავად ისევ ცოცხლობს 
და ილორის მნიშვნელობას კიდევ უფრო აძლიერებს. 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო მსჯელობა იმაზე, თუ რა განაპირობებს 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა მეხსიერებაში ილორის შესახებ მდგრად 
მეხსიერებასა და რა გამოწვევებს ქმნის არსებული დე ფაქტო საზღვარი. ილორის 
წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მნიშვნელობას აფხაზებისა და 
ქართველებისათვის ტაძრის ე.წ. რესტავრაციის კონტექსტში განვიხილავ, 
რომელმაც მისი ავთენტურობის რღვევა გამოიწვია. ტაძართან დაკავშირებულ 
კონფლიქტამდე გამოცდილებას კი, ქართული და აფხაზური საზოგადოებისათვის 
შესაძლო მაინტეგრირებელ საშუალებად განვიხილავ.წარმოდგენილი მოხსენება 
ეფუძნება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებთან ჩატარებულ 
გამოკითხვასა და ილორის წმინდა გიორგის სალოცავთან დაკავშირებულ 
სამეცნიერო და პოპულარული ეთნოგრაფიული ლიტერატურის მეორეულ 
ანალიზს. 

მოხსენების დასკვნით ნაწილში წარმოდენილი იყო კვლევის შედეგები, რომელიც 
წარმოაჩენს საკრალური ადგილების მნიშვნელობას იდენტობათა ფორმირებაში, 
არსებულ გამოწვევებსდე ფაქტო საზღვრის პირობებში და სალოცავ ადგილს, 
როგორც საერთო გზების ძიების შესაძლებლობას კონფლიქტის პირობებში.

71 აღზრდის სისტემა და სოციალიზაციის პროცესის თავისებურება ნებისმიერი 
საზოგადოებისათვის აქტუალური და მნიშნელოვანია. აღზრდასთან 
დაკავშირებული შეკითხვები საზოგადოებისთვის ფუნდამენტურ ღირებულებებს 
ეხება და მის მნიშვენელობას გამოხატავს. როდესაც საუბარია აღზრდის სისტემაზე, 
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აუცილებლად იგულისხმება ტრადიციული და თანამედროვე გაგების 
ურთიერთმიმართება (თაობათა ჭიდილი). აღზრდის ნემისმიერი სისტემა მოიცავს 
ტრადიციის განგრძობითობას და ამავდროულად ასახავს თანამედოვე გამოწვევებს. 
ბავშვის აღზრდისა და სოციალიზაციისას ყველაზე მწვავედ ვლინდება აზრთა 
სხვადასხვა და არჩევანის სირთულე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა 
ღირებულებებსა და მაგალითებს სთავაზობს საზოგადოება მის მომავალ წევრებს. 

მოხსენებაში საუბარი იქნება ქართულ საზოგადოებაში არსებული აღზრდის 
სისტემის გამოწვევებზე, რომელიც საბჭოთა მემკვირეობის მნიშვნელოვან ნაწილად 
შეიძლება განვიხილოთ. აღზრდის მეთოდები და ფორმები ისევე განიცდის 
ტრანსფორმაციას, როგორც ნებისმიერი სხვა საზოგადოებრივი სისტემა. 
შესაბამისად არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა ტრადიციულის გაგებასთან 
დაკავშირებით. ჩვენი საზოგადოების წევრების ნაწილისთვის, ტრადიციული 
აღზრდის სისტემა, მათი მეხსიერების გათვალისწინებით, საბჭოთა სისტემაში 
ჩამოყალიბდა, ნაწილისათვის კი ტრადიციული უფრო ძველი გამოცდილებაა, 
რომლის მოძიებაც მხოლოდ ეთნოგრაფიულ ჩანაწერებში არის შესაძლებელი.

მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთისათვის 
დამახასიათებელი აღზრდის ტრადიციული ფორმების ანალიზი და მათი 
მიმართება თანამედროვე ქართული საზოგადოებისთვის პრობლემურ 
დიდაქტიკურ საკითხებთან.

72 სოციალისტური რუსთავი დაპროექტდა, როგორც სამაგალითო მუშათა ქალაქი, 
სადაც ეკლესიისა და რელიგიისათვის ადგილი აღარ უნდა დარჩენილიყო. 
კომუნისტებმა ცარიელ ადგილზე გაშენებულ ქალაქს საგულისხმო ადგილი 
საქართველოს ისტორიაში მოუძებნეს. საბჭოთა ურბანულმა ნარატივებმა რუსთავი 
საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიული მოვლენების ცენტრში მოაქცია და 
ქართული საბჭოთა ნაციონალიზმის  წყაროდაც აქცია. XII საუკუნის პოეტის შოთა 
რუსთაველის დაკავშირება რუსთავთან, მისი ნაციონალური მნიშვნელობის 
გარანტი გახდა. ამის პარალელურად ქალაქის მძიმე ინდუსტრიულ და 
სოციალისტურ პროფილს მისი ინტენრნაციონალური მოსახლეობა უზრუნ-
ველყოფდა. ქალაქის ნაციონალური და ინტერნაციონალური სახე, თავისებურად 
გულისხმობდა ლატენტურ ბრძოლას რელიგიურობასა თუ ათეიზმს/სეკულარიზმს 
შორის. კომუნისტების მიერ შემოთავზებული ქალაქის ნაციონალური სახე, გახდა 
საფუძველი და შესაძლებლობა რუსთაველებს ეფიქრათ ქალაქში ეკლესიის 
მშენებლობასა თუ რესტავრაციაზე ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. 

მოხსენებაში საუბარი შეეხო ქალაქ რუსთავში პირველი ეკლესიის მშენებლობის 
საკითხს, რომელიც რეალურ საფუძველს გვიან სოციალისტურ პერიოდში იღებს. 
საინტერესოა თუ როგორ გახდა შესაძლებელი საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 
გადაწყვეტილების მიღება ქალაქ რუსთავში აშენებულიყო ქრიტიანული ეკლესია; 
ასევე განხილვის საგანი იქნება პოსტ საბჭოთა პერიდის რუსთავში მზარდი 
ინტერესი მართმადიდებლური ტაძრების მშენებლობაზე. საუბარი იყო 
მართმადიდებლური ეკლესიების მნიშვნელობასა და როლზე რუსთავის ურბანულ 
სივრცეში. აშენებული და მშენებარე ეკელესიების ურთიერთმიმართებასა და 
სახელდებაზე. ასევე, ე.  წ. ეზოების სამლოცველობის ფუქნციასა და მნიშვნელობაზე 
რუსთავის ურბანული გარემოსათვის. 

მოხსენების დასკვნით ნაწილში შეჯამება მოხდა თანამედროვე რუსთავის 
ურბანულ სივრცეში თუ რა ადგილი უკავია ზოგადად რელიგიასა და რა 
მიმართებას ქმნის რელიგიური თავისუფლება ქალაქის ნაციონალურ და 



165

ინტერნაციონალურ წარსულსა და თანამედროვეობასთან ეზოების სამლოცველოე-
ბის მაგალითზე.

73 საბჭოთა სისტემის კვალი საქართველოს თანამედროვე რეალობის ნაწილად იქცა. 
მოხსნებაში საუბარი იქნება, საბჭოთა მიგრაციული პოლიტიკის შედეგად დაცლილ 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთსა და პოსტსაბჭოთა მიგრაციულ 
ნარატივებზე. მოხსენება წარმოადგენს მცდელობას ხევსურთა 1951-52 წლებში 
ჩამოსახლეობის საბჭოთა მეგა ნარატივის უკან დაინახოს კონკრეტული შედეგები, 
რომლებიც კერძო ოჯახებისა და თემის განსახვავებულ, ტრაგიკულ ისტორიებს 
მოგვითხრობს. ასევე ახსნას რეალური მიზეზები, რომელიც ჩამოსახლეობის 
აუცილებლობით იყო დასაბუთებული და რასაც კონრეტული თემის გაქრობა, 
განადგურება მოჰყვა შესაბამის გარემოში.

რთული გეოგრაფიული გარემო და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 
საბჭოთა რეპრეზენტაციული პოლიტიკისა და შესაბამისი ნარატივის აგების 
საფუძველი გახდა წარსულში და დღესაც საგულისხმო ადგილს იკავებს ხევსურულ 
ჩამოსახლების ნარატივებში. 

საქართველოს ჩრდო-აღმოსავლეთით მდებარე ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მხარე, ხევსურეთი დღეისათვის მთლიანად დაცლილია და ხევსურული თემი აღარ 
არსებობს. დღეს საქართველო-რუსეთის (ჩეჩნეთის) სასაზღვრო ხევსურულ სოფელ 
მუცოში მხოლოდ ერთი ოჯახი ცხოვრობს. საქართველოს მთიელთა ბარში მიგრაცია 
ბუნებრივ და რეგულირებულ პროცესს წარმოადგენდა ისტორიულად. ხშირი იყო 
უკუმიგრაციაც. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მთასა და ბარს შორის 
არსებული მიგრაციული პროცესები ქვეყნის გადარჩენისა და თვითშენახვის 
საუკეთესო გზა იყო გამანადგურებელი შემოსევების პირობებში. ამ პროცესში 
საბჭოთა სისტემის ჩარევამ კი გამოუსწოებელი შედეგები მოიტანა მთიანი 
რეგიონების სრული დაცლა, მათ შორის ხევსურეთის, რომელიც გამოირჩეოდა 
საბრძოლო სულისკვეთებით და საქართველოს ეთნოგრაფიულ „სამოთხეს“ 
წარმოადგენდა.

ქართული მხატვრული ფილმი: „ისინი ჩამოვდნენ მთიდან“ 1954 წლიდან 
გამოჩნდა კინოეკრანებზე. ტოტალიტარული სისტემის პროპაგანდისტული მანქანა 
ქმნიდა საკუთარი პოლიტიკის რეპრეზენტაციულ მოდელებს და საზოგადოებას  
სხვადასხვა ნარატივების სახით სთავაზობდა. ფილმის ფაბულა ეფუძნება მთავარი 
გმირის წყურვილს ეზიაროს განათლებას, გაიგოს მეტი. ახალგაზრდა ჯან-ღონით 
სავსე მოქალაქე საკუთარი ნებით ტოვებს საცხოვრებელს და ახალი 
ცხოვრებისათვის „ქალაქში“ მიდის. რკინის დამუშავებისადმი ინტერესი 
ტრადიციის გახსენებას უკავშირდება, რომელიც „მოძმე“ რუსი ხალხის წყალობით 
გახდა შესაძლებელი. გმირისათვის მძიმე ინდუსტრიაში ჩაბმა ისტორიული მისიის 
გამართლებას და ცივილიზებულ მომავალს დაუკავშირდა. 

ამგვარად საბჭოთა ოფიციალურ ნარატივში ხევსურთა მასიური ჩამოსახელება 
აისახა, როგორც საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ხევსურთა საერთო 
ურბანიზაცია-ინდუსტრიალიზაციის პროცესში ჩართვის აუცილებლობა. 

სინამდვილეში ხევსურთა მასიური ჩამოსახლება ბარში პოლიციის ძალით მოხდა. 
ცნობილი ხევსური მოქანდაკე გოგი ოჩიაური ამ ამბავს ასე იხსენებს: 
„ხევსურებისათვის არჩევანი არ მიუციათ, მათ ერთ ღამეში უნდა მოეგოვებინათ 
პირადი ნივთები; იგი იხსნებეს ბიძას, რომელმაც ერთი დღით გადადო 
ჩამოსახლების პროცესი და ამის მიზეზი მისი სიკვდილი იყო. მან ხევსურეთთან 
გამოთხოვებისას იმდენი იცეკვა, სანამ გული არ გაუსკდა. ხევსურთა ჩამოსახლების 
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ტრაგიკული ნარატივები მხოლოდ ინტელიგენციის ანტისაბჭოთა განწყობებში 
შეიძლება ამოვიკითხოთ ფრაგმენტულად.

სამწუხაროდ, დღეისათვის ხევსურთა ჩამოსახლების მიზეზებზე საუბარისას, 
საბჭოთა რეპრეზენტაციის კვალი მაინც ყველაზე აშკარაა და ფარავს კერძო 
ტრაგიკულ ისტორიებს, რომელიც ხევსურთა ბარში დისპერსიულად ჩამოსახლებას 
მოჰყვა.

74 მოხსენება ეხება ქართველი ხალხის ადრეული ეთნიკური ისტორიის, 
ეთნოგენეზის პრობლემას. მეცნიერებაში აქამდე არსებული შეხედულებებისაგან 
განსხვავებით, წარმოდგენილია ახალი თვალსაზრისი: ქართველთა ეთნოგენეზში 
მონაწილეობა მიიღო ინდოევროპულმა ეთნიკურმა ერთობამ/ერთობებმა; 
საერთოქართული ენის დაშლა მოხდა სხვა ენების შერევის შედეგად. ყველაზე ადრე 
საერთოქართველურს გამოეყო თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენა, რაც 
მოხდა საერთოქართველურ ეთნიკურ ერთობაზე ინდოევროპელთა დაფენების 
შედეგად, ხოლო იქ, სადაც ეს დაფენება არ მოხდა თავდაპირველმა ქართველურმა 
ენა შეინარჩუნა. ეს იყო კოლხეთის დაბლობი და თანამედროვე სვანეთის მთიანეთი. 
ყველაზე გვიან საერთოქართველურს სვანური გამოეყო, რაც იყო შედეგი 
ჩრდილოეთ კავკასიურ ენებთან შერევისა. მოხსენებაში გამოთქმულია ვარაუდი, 
რომ სვანური ენის წარმოქმნა უნდა მომხდარიყო ახალი წელთაღრიცხვის 
დასაწყისში, მას შემდეგ, რაც ქართველურ ეთნიკურ ერთობას ჩრდილოეთიდან 
სამხრეთით წამოწეული აიღეელები გაუმეზობლდნენ. ხოლო სვანურის საბოლოო 
ფორმირება მოხდა ახ. წ. პირველ საუკუნეში, როდესაც ჩრდილოეთ კავკასიაში 
სვანების მეზობლად თურქულენოვანი ავარები/სავირები დასახლდნენ. 
თავდაპირველი ქართველების განსახლების არეალი საკმაოდ ვრცელი იყო. თავის 
მხრივ, ქართველებმა სხვა ხალხების ეთნოგენეზშიც მიიღეს მონაწილეობა, 
მაგალითად, სომხების ეთნოგენეზში, რასაც ადასტურებს ინდოევროპულ 
სომხურენაში ენაში ისეთი თანხმოვნების არსებობა, როგორიცაა, მაგალითად, „ჭ“, 
„წ“ და სხვა.

75 მოხსენებაში არსებული პრობლემა განხილულია არა ცალ-ცალკე ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული მხარეების მიხედვით, არამედ კომპლექსურად, 
ურთიერთკავშირში. აღმოსავლეთ საქართველოს სალოცავების შესწავლას დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანობამდელი ქართველების რწმენა-წარმოდგენების 
შესასწავლად. მიღებულია, დასკვნა, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის 
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების სალოცავები („ჯვრები“, „ხატები“) 
ერთმანეთის იდენტური არ იყო. აგრეთვე უარყოფილია აქამდე არსებული 
დებულება, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მხრეებს ყველას არ ქონდა 
საერთო სალოცავი. ასეთი საერთო სალოცავი მხოლოდ ფშავში, მთიულეთსა და 
გუდამაყარში დასტურდება. განსაკუთრებით უცხო იყო ასეთი სალოცავი 
ხევსურეთისათვის. საერთოხევსურულ სალოცავად გამოცხადებული „გუდანის 
ჯვარი“ მხოლოდ სამაგანძუროს თემის სალოცავი იყო. თავის დროზე ასეთი 
დასკვნა კი განაპირობა მარქსისტულ-ლენინურმა მეცნიერებამ, რომელიც ყველა 
საზოგადოებრივ მოვლენასა თუ ინსტიტუტს სქემებში სვამდა.

76 ნაშრომი ემყარება იმ ეთნოგრაფიულ მასალას, რომელიც ავტორს წლების 
განმავლობაში მოძიებული ჰქონდა კლარჯეთში, შავშეთსა და ტაოში, აგრეთვე 
ქართველ მუჰაჯირთა განსახლების არეალებში - მარმარილოს ზღვისა და შავი 
ზღვის რეგიონებში. მიახლოებითი დაანგარიშებით, დღეს თურქეთში დაახლოებით 
2 მილონი ქართველი ცხოვრობს. დღეს ქართული ენა გაქრობის საფრთხის წინაშე 
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დგას. მაგრამ ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ქართული ენის გაქრობა ეთნიკური 
ცნობიერების დაკარგვას არ ნიშნავს, რასაც აპირობებს მთელი რიგი ფაქტორები, 
მათ შორის ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რადგან მათ დიდი ხნის განმავლობაში 
თურქებისაგან განყენებულად ეჭირათ თავი. ამის მიზეზი კი განსხვავებული 
ეთნიკური კულტურა გახლდათ. მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა აგრეთვე 
საზღვრების გახსნამ და თანამემამულეებთან ურთიერთობების დამყარებამ. 
თქმული იმას არ ნიშნავს, რომ თურქეთში ქართველების საკმაო ნაწილი გათურქდა. 
ეს პროცესი სავარაუდოდ შემდეგაც გაგრძელება. ეთნიკური იდენტობის 
გამოსახატავად ქართველები აქტიურად მიმართავენ მატერიალური კულტურის 
ისეთ ელემენტს, როგორიცაა ჩოხა-ახალუხი, რომლითაც იმოსებიან დღესასწაუ-
ლების დროს.

77 XIX საუკუნის რუსული აღწერების თანახმად კათოლიკე ქართველები 
ძირითადად ცხოვრობდნენ ჯავახეთსა და სამცხეში (1901 წელს მათი რაოდენობა აქ 
6 408 სული იყო). ცხოვრობდნენ აგრეთვე თბილიში, ქუთაისსა და გორში. ქართველ 
კათოლიკეთა ქართული წარმომავლობის დამადასტურებელია XVX საუკუნის 
მოსახლეობის აღწერის დავთრები. ქართველ კათოლიკეებში დღეს სამი ტიპის 
გვარსახელები შეიმჩნევა: 1) ქართულძირიანი და ქართულ ფორმანტიანი; 2) 
თურქულძირიანი და 3) სომხურძირიანი, რომელთაგანაც ნაწილი ქართული და 
ნაწილი რუსული ფორმანტებითაა იყო ნაწარმოები. ქართველი „ფრანგების“ 
სომხურძირიანი გვარების ადრინდელი ქართული გვარები დადასტურებულია 
რუსული აღწერების დავთრებში (მაგალითად, დაფიქსირებულია ბაღდოშვილებისა 
და ვართანაშვილების ადრინდელი გვარი „აბულაძე“). აღნიშნულ აღწერებში 
დადასტურებულია ახალციხის მაზრიდან ქართველ კათოლიკეთა სხვა ქალაქებში 
მიგრაციის ფაქტები. ამავე აღწერებიდან ირკვევა, რომ ისინი სომხურ-კათოლიკური 
ეკლესიიდან გადადიოდნენ ლათინურ-კათოლიკურ ეკლესიაში. XVIII-XIX 
საუკუნეების კათოლიკეთა საფლავის ქვების ეპიტაფიები ქართულ ენაზეა 
შესრულებული. 

78 გამოჩენილმა ეთნოლოგმა, მთარგმნელმა, ლექსიკოგრაფმა, პედაგოგმა და 
საზოგადო მოღვაწემ, თედო სახოკიამ ეროვნული ტრადიციების კვლევა XIX 
საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო. იგი ცარიზმის კოლონისტური პოლიტიკის 
მიუხედავად, მოკრძალებული თანხებით, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მათ 
შორის სამეგრელოში თავისებურ წეს-ჩვეულებებს იწერდა და შემდეგ სხვადასხვა 
ჟურნალ-გაზეთებში ბეჭდავდა. ეს პუბლიკაციები მარტო მშობლიური ხალხის 
შესწავლის სურვილით არ იყო განპირობებული, არამედ იგი სხვადასხვა ენაზე 
თარგმნიდა და საერთშორისო ეთნოლოგიურ ყრილობებზე სპეციალისტებს 
აცნობდა (ფრანგებს, ინგლისელებს, იტალიელებს და სხვ.).

 პუბლიკაციებში თავმოყრილი იყო მითოლოგიის, ხალხური მედიცინის, 
რელიგიის, სამართლის, სოციალური ყოფის და სხვა საკითხები. იგი ყურადღებას 
ამახვილებდა ისეთ მნიშვნელოვან ჩვეულებაზე, როგორიცაა „საქორწინო 
ჩვეულებანი საქართველოში“. 

თ. სახოკიამ ეროვნული პოზიციიდან დაინახა თავისი ხალხის ყოფა და კულტურა. 
მისი ნაშრომები მდიდარ და მრავალფეროვან ფაქტობრივ მასალას ეყრდნობოდა. 
იგი მრავალმხრივი მოღვაწე იყო ისტორიის, ლიტერატურის, ენათმეცნიერების, 
ლექსიკოგრაფიის, ფოლკლორისტიკის დარგში. როგორც მწერალმა და 
მთარგმნელმა, მან უძვირფასესი მემკვიდრეობა დაუტოვა ქართველ ერს. ნაშრომი 
გადაცემულია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომებში 



168

გამოსაცემად, 2019 წლის ბოლოს იქნება გამოქვეყნებული.
79 ნაშრომში საუბარია ქართველი მეცნიერის რ. ხარაძის ღვაწლზე ქართული 

ეთნოლოგიის წინაშე, რომელმაც ალ. რობაქიძესთან ერთად, ქართველი ხალხის 
სოციალურ ურთიერთობათა მეცნიერულ კვლევას საფუძველი ჩაუყარა. იგი 
ინტერესითა და წარმატებით იკვლევდა როგორც საქართველოს, ისე ჩრდილო 
კავკასიის ხალხთა ეთნოლოგიის საკვანძო საკითხებს. რ. ხარაძის 
მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო მემკვიდრეობა საკმაოდ ფართოა და მის 
გამოკვლევებს ფუძემდებლური მნიშვნელობა ენიჭებოდათ. იგი წლების მანძილზე 
მდიდარ საველე ეთნოგრაფიულ მასალებს მოიპოვებდა. მისი მეცნიერული 
დასკვნები მრავალრიცხოვან მონოგრაფიებსა თუ სტატიებში ახალ სიტყვად, 
დებულებად იყო აღიარებული.

რ. ხარაძემ ბევრი ნაშრომი მიუძღვნა სვანეთს. მან სვანური ოჯახის სტრუქტურა, 
მისი ფორმები, განვითარების ეტაპები კარგად შეისწავლა და დაგვანახა. მაგრამ ამ 
ნაშრომში მან მხოლოდ ოჯახის სტრუქტურაზე როდი გაამხავილა ყურადღება, 
სვანურ ნათესაურ სისტემაში ახალ, მანამდე უცნობ სოციალურ გაერთიანებას და 
მის გამომხატველ ტერმინებს მიაქცია ყურადღება. აღმოაჩინა მანამდე უცნობი 
სოციალური გაერთიანება, რომელიც შემდგომ ცნობილ ნათესაობის კლასიკურ 
სისტემას დაემატა ე. წ. „სამხუბ/ლამხუბი“ (საძმო), რომელიც პირველად იქნა 
გამოვლენილი. ამ გაერთიანებას მამაკაცის ხაზით მიმართული ახლობლები 
ქმნიდნენ. ისინი ერთი ძირის განშტოებისაგან, ერთი წინაპრისაგან იყვნენ 
წარმოშობილნი. 

რ. ხარაძემ ასევე სვანურ ეთნოგრაფიულ მასალებზე დაყრდნობით პირველად, 
სამხუბ/ლამხუბის ერთობლიობის მთელი რიგი და მათ შორის 
სისხლმესისხლეობის საკითხები გამოავლინა. 

რ. ხარაძემ თავისი მონოგრაფიის ორტომეული გამოსცა, რომელშიც საქართველოს 
ყველა კუთხეზე საოჯახო, სოციალური, საზოგადოებრივი ყოფის და 
ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის დებულებები და დასკვნებია ჩამოყალიბებული. 
მას ასევე შექმნილი აქვს „სვანეთის სოფელი ძველად“ ალ. რობაქიძესთან ერთად. 
მან კარგად დაახასიათა და აღწერა „სახალხო მმართველობის სისტემა სვანეთში“. 
ღვაწლმოსილი მეცნიერის მდიდარ და ღირსეულ მემკვიდრეობას ქართულ და 
ზოგადკავკასიურ ეთნოლოგიურ კვლევა-ძიებაში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.  

80 მესხეთი ჭოროხისა და მტკვრის ზემო წელზე მდებარე ქართული პროვინციების 
კრებითი სახელია. ეს პროვინციები უძველესი დროიდან მჭიდრო კავშირში იყვნენ 
საქართველოს სხვა რეგიონებთან და მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ქართული 
სახელმწიფო ორგანიზმის გამართულად ფუნქციონირებაში. 1639 წ. (ზოჰაბის 
ზავით) მესხეთი ოსმალეთმა დაიპყრო, საკუთარ ადმინისტრაციულ სტრუქტურაში 
შეიყვანა და გეგმაზომიერად დაიწყო მოსახლეობის ეთნოკულტურული 
ტრანსფორმაცია.

ოსმალთა სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია მკვეთრად ეთნოცენტრისტული და 
ნაციონალისტური იყო. ისინი ოკუპირებულ რეგიონებში დაპყრობილი 
მოსახლეობის დენაციონალიზაციის მთავარ იარაღად რელიგიას იყენებდნენ და 
პირველ რიგში ადგილობრივი ზედაფენის გადაბირებას და გამაჰმადიანებას 
ცდილობდნენ. გამუსლიმებულ დიდებულებს უფლებას აძლევდნენ ძველებური, 
ქართული, წესით ემართათ თავიანთი მამულები. თურქები ეფექტურად 
იყენებდნენ, ერთის მხრივ, აშკარა ძალმომრეობას, მეორე მხრივ, კი ფსიქოლოგიურ, 
სოციალურ და ეკონომიკურ ბერკეტებს.
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ოსმალურ სამეურნეო სისტემაზე გადასვლის მიზნით დაიწყო ტრადიციული 
ქართული მიწათმოქმედების მოშლა და ოსმალურის დანერგვა. დამკვიდრდა 
სოციალური და ეკონომიური წყობის თურქული წესი და ტერმინები.

დენაციონალიზაციის პროცესს უფრო აჩქარებდა საგადასახადო სისტემა, 
სამართალწარმოება, მართული მიგრაციები და ა. შ.

1829 წ. მესხეთის ნაწილი (დღევანდელი სამცხე-ჯავახეთი) რუსეთმა დაიპყრო. აქ 
დამყარებული რუსული მმართველობა ხელს არ უწყობდა გამუსლიმებულ 
ქართველების ქრისტიანობის წიაღში დაბრუნებას, პირიქით გამაჰმადიანებული 
მესხები „თათრებად“ გამოცხადდნენ, ანატოლიიდან და თურქეთის სხვა 
პროვინციებიდან სისტემატურად შემოჰყავდათ სუნიტი ღვთისმსახურები, 
რომელთა მეცადინეობითაც გრძელდებოდა სამცხის მუსლიმ მოსახლეობაში 
ქართული//ქრისტიანული თვითშეგნების ტრანსფორმაცია. ახალციხის საფაშოში 
მოქმედი მართველობის ოსმალური წესები რუსებმა გააუქმეს, ახალი კი მთლიანად 
ადგილობრივი რუსი მოხელეების ნება-სურვილზე იყო დამოკიდებული, რაც 
მუსლიმ მესხებში ქრისტიანობისადმი უარყოფითი დამოკიდებულების ზრდასა და 
ისლამის რჯულში განმტკიცებას განაპირობებდა. 

წერილობითი წყაროების, სამეცნიერო ლიტერატურის და საველე-
ეთნოგრაფიული მასალის ანალიზით დგინდება, რომ მესხეთის თურქიზაცია-
ისლამიზაციის საკითხში ოსმალური და ცარისტული ხელისუფლების ინტერესები 
გარკვეულწილად ერთმანეთს ემთხვეოდა და ქართული მოსახლეობის 
დეეთნიზაციას უწყობდა ხელს.

81 მოხსენება ეხება  ქალღვთაებათა კულტს აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში. 
განხილულია ამ რეგიონში პოპულარული დედური ბუნების ნაყოფიერების 
ღვთაებები,კერძოდ, ადგილის დედა, ღვთისმშობელი და მათი ვარიანტები. 
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ისინი დღეს სინკრეტული ხასიათის კულტებია, 
სადაც ქრისტიანობამდელი და ქრისტიანული კულტები ერთმანეთს ერწყმის.

82 ნაშრომში განხილულია ოსთა ხელმეორედ გაქრისიანების ფრიად მნიშვნელოვანი 
პროცესი, რომელიც ოსეთის სასულიერო კომისიის მეშვეობით მოხერხდა. ამ 
საქმეში დიდი წვლილი ქართველ საზოგადო მოღვაწეებს მიუძღვით, რომლებიც 
არა მხოლოდ ე.წ. სამხრეთ ოსეთში, არამედ ჩრდილოეთ ოსეთში ქრისტიანობის 
გავრცელებას და განმტკიცებას ცდილობდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართველების 
ამაგი სათანადოდ არ არის დაფასებული ოსურ ისტორიოგრაფიაში, თუმცა არც 
სიყალბე და ისტორიული ფაქტების გამრუდება წარმოადგენს იშვიათ შემთხვევებს. 
ამიტომ საარქივო დოკუმენტები რეალური სურათის დასადგენად უტყუარ 
საშუალებას შეადგენს. ამ შემთხვევაშიც, ოსური თითოეული ხეობის ყველა 
სასოფლო დასახლების კომლობრივი და სულადობრივი აღწერილობა მათი 
კონფესიური კუთვნილების გათვალისწინებით, რომლებიც რელიგიური 
თვალსაზრისით, სხვადასხა დონეზე იყვნენ. ამიტომ საინტერესოა ქრსიტიანების ად 
ამაჰმადიანების თანაფარდობა, სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, საოჯახო ყოფა 
და ა. შ.

83 კავკასიელთა სარიტუალო პრაქტიკაში „ცა-ღრუბლის“ ღვთაების მრისხანე 
ზეციური ძალების თაყვანისცემა საყოველთაო იყო, ვინაიდან ამინდის გამგებლების 
მომადლიერება, უხსოვარი დროიდან ადამიანის საზრუნავს წარმოადგენდა. სულ 
სხვაა მეხი, რომლის ასაცილებელი საშუალებები არქაული დროიდან მოყოლებული 
საიდუმლოდ დარჩა. მეხდაცემული, არა მხოლოდ პირდაპირი, არამედ გადატანითი 
მნიშვნელობითაც მოულოდნელ დიდ უბედურებას მოასწავებს. ნაშრომში 
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განხილულია ამ საიდუმლო ფენომენთან დაკავშირებული მითოლოგიური და 
ბიბლიური სიუჟეტები, აგრეთვე, ციური ცეცხლის თაყვანისცემის ხალხური წეს-
ჩვეულებები, კულტები და რიტუალი, როგორც ისტორიული წყაროების, ისე 
ცოცხალ ყოფაში დადასტურებული საველე მასალების დამოწმებით.

84 სამონასტრო კომპლექსის მცირე სამლოცველოში აღმოჩენილი სამარხის კვლევის 
კომპლექსურ ანალიზს წარმოადგენს. სამარხი გამართულია სამლოცველოს 
საკურთხევლის წინ, ჩრდილოეთი კედლის ძირში. კლდეში ჩაჭრილი საკრძალავია 
ქვის ფილებით გადახურული. სამარხში ერთმანეთზე დაკრძალული იყო ორი 
მიცვალებული. ჩონჩხებზე ჩატარებული ანთროპოლოგიური კვლევით 
განისაზღვრა დაკრძალულთა ასაკი და სქესი: პირველი მიცვალებული გახლდათ 
55-65 წლის მამაკაცი, ხოლო მეორე - 51 წლის მამაკაცი. პირველი მიცვალბულის 
თვალბუდის ჰიპროსტოზის ფიქსაცია მოწმობს, რომ მამაკაცი ანემიითა და 
ინფექციური დაავადებებით იყო ავად, გარდა ამისა, მას, ისევე როგორც მეორე 
მიცვალებულს, ოსტეოართრიტი, რევმატოიდული ართრიტი აწუხებდა. მეორე 
მიცვალებულის თავის ქალაზე აღინიშნება მცირე ზომის ოსტეომა - ძვლის 
კეთილთვისებიანი სიმსივნე; თხემზე ბლაგვი საგნის არტყმისგან მიყენებული 
ჭრილობის შეხორცების კვალი, ხოლო მარჯვენა საფეთქელთან კვადრატული 
ხვრელი. უკანაკსნელი მონაცემები მეტყველებს, რომ პირველი ჭრილობის 
მიყენების შემდეგ მამაკაცს გარკვეულ პერიოდს უცოცხლია, მეორე, სავარაუდოდ 
ისრისგან მიყენებული ჭრილობისგან კი გარდაიცვალა.

მიცვალებულთა ჩონჩხებიდან აღებულ ნიმუშებზე ჩატარებულმა 
პალინოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ორივე მიცვალებული ცხოვრობდა მსგავს, 
ნესტიან საცხოვრისში. ორივე მიცვალებული იკვებებოდა ძირითადათ 
ხორბლეულითა და სხვა მცენარეული საკვებით. ხარშავდა ნაცარქათამას.ორივეს 
გარდაცვალებისას ემოსა ბამბის სამოსი და დაკრძალვისას გახვეული იყო სელის 
სუდარაში. პირველი მიცვალებულის მუცლისა და კუდუსუნის არეში საკვებ 
მცენარეთა მტვრის გარდა აღმოჩენილია სამკურნალო მცენარეების მტვერი. მის 
თმაში მცენარეთა მტვერის მინიმუმი რაოდენობით დადასტურება მოწმობს, რომ 
გარდაცვალების წინ გარეთ თითქმის აღარ გადიოდა. ის ხანგრძლივი 
ავადმყოფობის შედეგად უნდა გარდაცვლილიყო. მისგან განსხვავებით მოულოდ-
ნელი იყო მეორე მიცვალებულის გარდაცვალება. მიცვალებულის თმაში ნაპოვნ 
უამრავ მცენარეთა მტვერი მიუთითებს, რომ სიკვდილამდე იგი აქტიურ ცხოვრებას 
ეწეოდა. ნამყოფი ყოფილა ჭალის ტყეში და შეხება ჰქონია ხორბალთან.

პალინოლოგიური კვლევით გამოვლენილი მცენარეთა ტაქსონომიური სიის 
ანალიზი აჩვენებს, რომ პირველ მიცვალებულს შედარებით გრილ კლიმატურ 
გარემოში უნდა ეცხოვრა.

არქეოლოგიური მონაცემების, პარალელების და ისტორიული მონაცემების 
გათვალისწინებით სამარხი ადრეულ შუა საუკუნეებშია გამართული და ის 
მონასტრისთვის გამორჩეული პირისთვის შეიქმნა (როგორც ესაა ლავრაში, 
დოდოსრქაში, 13 ასურელი მამის სხვა განსასვენებელთა შემთხვევებში). ხოლო 
ხელმეორედ გამოყენებული უნდა იყოს გვიან შუა საუკუნეებში.

85 არქეოლოგიურ და ანთროპოლოგიურ კვლევებში სამთავროს სამაროვანს 
განსაკუთრებული ადგილი უკავია, რადგან ის პირველია, საიდანაც დაიწყო 
უძველესი მოსახლეობის ანთროპოლოგიური კვლევა. იგი ჩვენთვის საინტერესოა  
იმითაც, რომ ის არის მრავალფენოვანი სამაროვანი, რომელშიც თანმიმდევრული 
სერიების სახით არის წარმოდგენილი ყველა ქრონოლოგიური პერიოდი, 
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დაწყებული გვიანბრინჯაოდან, დამთავრებული ადრეული  შუასაუკუნეებით. 
ამიტომ ჩვენი ნაშრომის მიზანია, განვიხილოთ ერთ სამაროვანზე დაკრძალული 
მოსახლეობის მორფოლოგიური პოლიმორფიზმი დროში, მემკვიდროებითობა და 
უწყვეტი განვითარება.

კვლევის ქრონოლოგიური პერიოდი განისაზღვრა ჩვენ ხელთ არსებული მასალით 
გვიან ბრინჯაო - ადრეული შუა საუკუნეები.

მცხეთის მოსახლეობა განხილული მთლი პერიოდის მანძილზე გამოირჩეოდა 
პოლიმორფულობით. ყველა პერიოდში თანაარსებობდა სამივე კრანიოტიპის 
მოსახლეობა, რომლებშიც ასევე სახის, შუბლის, თვალბუდეების  სიმაღლის ყველა 
ვარიაციები აღენიშნებოდათ.

სახისა და ქალასარქველის დიდი ზომებით გვიანბრინჯაოს მოსახლეობა 
გამოირჩეოდა, რაც კარგად გამოჩნდა კომპონენტური და კლასტერული ანალიზით. 
რკინის ფართო ათვისების ხანაში სამთავროს II ვარიანტის არსებობა არ 
დასტურდება.

მთლიანობაში უნდა აღინიშნოს, რომ ბრაქიკეფალიზაციის მიუხედავათ 
სამთავროს ადრე შუა საუკუნეების მოსახლეობა ყველა წინამორბედ კულტურასთან 
ავლენს მჭიდრო მორფოლოგიურ კავშირს.

    გვიან ბრინჯაოს II ეტაპის მოსახლეობა ყველა კომპონენტთა ველში 
განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს, შესაძლოა, დაკავშირებულია ამონარიდის 
მოცულობასა და შემთხვევითობასთან.

86 X საუკუნეში კვიპროსზე დაარსებული ღმრთისმშობლის სახელობის ქართული 
მონასტერი XVI საუკუნემდე ოსმალების მიერ კუნძულის დაპყრობამდე 
ფუნქციონირებდა. ძეგლის შესწავლის მიზნით, 2006-2010 წლებში განხორციელდა 
რამდენიმე კომპლექსური არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომლის შემადგენლობაში 
მონაწილეობას იღებდნენ ანთროპოლოგები.

გათხრების დროს აღმოჩნდა მრავალფეროვანი არქეოლოგიური მასალა: 
მოჭიქული და მოუჭიქავი კერამიკა, მინის ჭურჭელი და ლამპრები, ბრინჯაოს 
საეკლესიო დანიშნულების ნივთები, მონეტები, მარმარილოს სამელნე, თიხის 
სეფისკვერის საბეჭდავები, სარკმლის მინა, კრამიტები და სხვა. 

ჭურჭლის ფორმის და შემკულობის მიხედვით დადგინდა სამარხების თარიღი: 
ადრინდელი - XIV ს., XV ს., XV ს-ის მეორე ნახევარი - XVI ს-ის პირველი ნახევრი; 
XVIII ს. ღვთისშობლის ტაძრის ეზოში ოთხივე მხარეს გაითხარა 28 ორმოსამარხი. 
სამარხეული მასალის უმრავლესობა მოჭიქული ჯამებია. აქ დაკრძალული 
მამაკაცების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 2007 და 2008 წლების განათხარი 
მასალის მიხედვით 37,6 წელს შეადგენდა.

წმინდა გიორგის ტაძრის კრიპტაში სულ 82 მამაკაცი დაუკრძალავთ, აქედან 39-ის 
ასაკის დადგენა მოხერხდა: ყველაზე ახალგაზრდა 20 წლის იყო, ხოლო ყველაზე 
მხცოვანი – 75-სა. ამ ინდივიდთა საშუალო ასაკი 55 წელს შეადგენს, რაც საკმაოდ 
მაღალი მაჩვენებელია შუა საუკუნეებისათვის. ღალიის ღვთისშობლის ეკლესიის 
ეზოში დაკრძალული მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა უფრო 
ნაკლებია (37,6 წ.) ამავე პერიოდის საქართველოს მოსახლეობისაგან.

ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ღალიის მონასტრის 
სამარხებში და კრიპტაში დაკრძალულებს აღენიშნებათ მეტოპიური ნაკერი, 
ჰიპეროსტოზები წარბზე, რკალზე და თვალბუდეში, კარიესი, კბილის ქვა. ხშირია 
სიცოცხლეშივე კბილების დაკარგვის შემთხვევები, რაც უკავშირდება უამრავ 
ნეგატიურ ფაქტორს: არაბალანსირებულ კვებას, ინფექციურ დაავადებებს, რიგი 
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მიკროელემენტების  და ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყლის უკმარისობას.
ხმელთაშუაზღვის რეგიონი ცნობილია, როგორც მალარიის ფართოდ 

გავრცელების არეალი. ზოგიერთი მიცვალებულის ძვალზე აღნიშნული 
თვალბუდის ჰიპეროსტოზი, შესაძლოა,  მალარიით იყო გამოწვეული. 

კრანიოლოგიური და ოსტეოლოგიური კვლევის საფუძველზე ტაძრის გარშემო 
დაკრძალულნი არ არიან ბერები. სამარხებში გამოვლინდა ორი ქალისა და ოთხი 
ბავშვის ჩონჩხი, რაც, თავისთავად, გამორიცხავს მათი ბერებისადმი კუთვნილებას. 
ტაძრის გარშემო არსებული სამარხები, როგორც ჩანს, ახლომდებარე სოფლის 
მოსახლეობას ეკუთვნოდა. კრიპტაში დაკრძალული მამაკაცები ბერები იყვნენ. 
შეიძლება ითქვას, რომ უცხოეთში არსებულ ქართულ ეკლესია-მონასტრებს შორის 
ღალიის მონასტერი ყველაზე სრულადაა შესწავლილი.

87 ხელოვნური დეფორმაციების ჩვეულების პრაქტიკა გავრცელებულია 
გეოგრაფიულად და  ქრონოლოგიურად დაშორებულ მრავალ კულტურაში. იგი 
ხორციელდება ადრეული ასაკიდან  ხანგრძლივი დროის მანძილძე ბავშვის თავის 
მჭიდრო საფენებით გადახვევის საშუალებით. ამ ტრადიციის არსებობაზე  
მიუთითებენ ისეთი არქეოლოგიური  არტეფაქტები, როგორიცაა სკულპტურული  
გამოსახულებები, კედლის მოხატულობა, მონეტები, საბეჭდი-ბეჭდები, ასევე 
ყორღანებში აღმოჩენილი ადამიანის მრავალი დეფორმირებული თავის ქალა. 
პირველი წერილობითი წყარო თავის დეფორმაციის შესახებ ჰიპოკრატეს  
ეკუთვნის, რომელიც ახსენებს მაკროცეფალების გრძელთავიან ტომს. ყველაზე 
ადრეული დეფორმაციები ცნობილია ძვ. წ. X-IX  ათასწლეულში შანიდარის 
გამოქვაბულიდან (ერაყი) და წინააზიის ზოგიერთ ნეოლითურ კულტურებში.

საქართველოს ტერიტორიაზე განათხარი მასალის მიხედვით ყველაზე ადრეული 
არის თხემ-კეფის არეში წარმოებული დეფორმაცია, რომელიც ძ. წ. IV  
ათასწლეულის მეორე ნახევრით თარიღდება, მოპოვებულია ჭიათურაში. 
სხვადასხვა ტიპის თავის ქალის ხელოვნური დეფორმაციები ჩვენს მასალაში 
სპორადურად ჩნდება ბრინჯაოს ხანიდან მოყოლებული. დეფორმაციის პრაქტიკამ 
ფართო გავრცელება ჰპოვა ადრეულ შუასაუკუნეებში. ამ პერიოდში, თავის ქალის 
ხელოვნური დეფორმაციის რამდენიმე ტიპი არსებობს. მათგან ყველაზე ხშირი 
წრიული ტიპის სხვადასხვა ვარიაციებია. სხვა ტერიტორიაზე დაფიქსირებულ 
წრიული ფორმებისაგან განსხვავებით ჩვენთან დაცული მასალა დიდი 
მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. 

88 საზოგადოების განვითარების ყველა ეტაპზე დაკვირვება გვარწმუნებს, რომ 
იზოლირებული ადამიანი უძლურია როგორც ბუნების წინააღმდეგ ბრძოლაში, 
ასევე არსებობისათვის აუცილებელი მინიმუმის უზრუნველყოფაში.

ეთნიკური ტრადიციების ისტორიულ განვითარებაში შესწავლა, გულისხმობს 
დღევანდელი მდგომარეობის ცოდნასაც. ასეთ საკითხთა შორის არის 
ურთიერთდახმარების ფორმები, რომელსაც სოციალური ერთობისკენ მისწრაფება 
გააჩნია. ურთიერთდახმარების ადგილი და როლი საზოგადოების ცხოვრების 
პროცესში ძალზედ მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ის წარმოადგენს როგორც 
ოჯახების ეკონომიკისათვის აუცილებელ ელემენტს, ისე ზნეობრივ მოვლენას.

ქართულ სოფელში ტრადიციულად არსებული ურთიერთდახმარების ფორმების 
ეთნო-ფსიქოლოგიური თუ მორალურ-ზნეობრივი არსის შესწავლა ეთნოლოგიური 
მეცნიერების ერთ-ერთი საკვანძო და რთული საკითხია. ამ სისტემის შიგნით 
უამრავი ტიპის, სახეობების და ვარიანტების გამოვლენა იგულისხმება, როგორიცაა: 
რეგიონალურ თავისებურებათა დაზუსტება, ტრადიციული კოოპერირებისა და 
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შრომის ორგანიზაციის შესწავლა და სხვა, რომელიც პირდაპირ პასუხობს 
თანამედროვე აქტუალურ პრობლემებს.

ეს ფენომენი ქართულ სოფელში, ხელს უწყობდა სასწრაფოდ მოსაგვარებელი და 
შრომატევადი სამუშაოს ოპერატიულად და დროულად დასრულებას. მისი 
ფუნქცია იყო ეკონომიკურ კრიზისში ჩავარდნილი ოჯახისადმი უანგაროდ 
შემწეობის აღმოჩენა, სოლიდარობის სხვადასხვა სახეობები და რაც არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია, ის იყო ერთგვარი კომუნიკაციის საშუალება თემის თუ სოფლის 
შიგნით, როგორც კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარების წინაპირობა. 

სამეგრელოში, სოფლები და თემის უბნები ერთი გვარით დასახლებულ ერთეულს 
ქმნიდნენ (ნაწილობრივ დღესაც ასეა). როგორც წესი ერთი დიდი, ან 
ინდივიდუალური ოჯახის განაყრები გვერდიგვერდ სახლობდნენ და 
შენარჩუნებული ჰქონდათ ბევრი რამ საერთო სამეურნეო საქმიანობაში, თუმცა 
მათი ერთიანობა და სოლიდარობა გამოკვეთილად ნარჩუნდებოდა იდეოლოგიის 
(საერთო სალოცავი) და ურთიერთდახმარების სფეროში. ეს პატრონიმიული 
ერთობა გვაროვნული საზოგადოებიდან მოყოლებული ცოცხლად შემორჩა 
კლასობრივი საზოგადოების ქართულ სოფელშიც. ისიც აღსანიშნავია, რომ 
განსაკუთრებით გასული საუკუნიდან მოყოლებული და ჩვენი საუკუნის საწყის 
წლებში, სოფლის თუ უბნის პატრონიმიული ერთობა თანდათანობით ირღვეოდა, 
თუმცა ურთიერთდახმარების ტრადიცია თვით პოლიგენური დასახლების 
შიგნითაც მოქმედებდა, მაგალითად, სამეგრელოსათვის დამახასიათებელ და 
გარკვეულწილად დღესაც ცოცხალ ისეთ სამეზობლო ერთეულში, როგორიცაა 
„სამოხიო“. ამ პოლიგენურ დასახლებაში, 60-დან 100/120 ოჯახამდე შედიოდა, მათ 
წარმომადგენლებს ნებაყოფლობითი, უანგარო და ზნეობრივ პრინციპზე აგებული 
ურთიერთადახმარების ვალდებულებები გააჩნდათ ერთმანეთის მიმართ როგორც 
ყველა სახის შრომით საქმიანობაში (მიწათმოქმედებაში, მკაში, ლეწვაში, თიბვაში, 
სახლის მშენებლობაში), ისე ქორწილის თუ გლოვის დროს. ახლო ტერიტორიაზე 
მცხოვრებთა მეზობლობით განმტკიცებულ ამ ჯგუფში, ეს შრომის კოოპერაციის 
მეტად მოქნილი და ეკონომიკურად მომგებიანი ფორმა იყო.

ურთიერთდახმარების ტრადიციული წესისადმი სრული ეპოქალური თვალის 
დევნება დღესაც აქტუალურ საკითხად უნდა დარჩეს, მით უფრო დღეს, როდესაც 
საზოგადოება და მის შიგნით არსებული ურთიერთობათა ფორმები ძირეულად 
სხვა ხასიათს იძენს. სოფლის წეს-წყობილების ეს ტრადიციული, დაუწერელ 
კანონად და იდუმალად არსებული გრძნობა, როგორც თანაცხოვრების ერთადერთი 
საშუალება თანდათან მივიწყებას ეძლევა, ჩვენი აზრით, ის ტრანსფორმირდა არა 
პროგრესულისკენ, რასაც შეეძლო ხელი შეეწყო სოფლის განვითარების სამომავლო 
პერსპექტივისათვის, არამედ დღეს არსებული გამოწვევებისადმი სრულიად 
შეუსაბამო ხასიათი მიიღო. ამ ცვლილებათა მიზეზები სპეციალურ და 
მრავალმხრივ კველევას მოითხოვს. აქ ზოგადად უამრავი ფაქტორის დასახელებაა 
შესაძლებელი (სოფლის პატრონიმიული დასახლების ძველი ფორმით არარსებობა, 
მიგრაცია, გარე სამუშაოზე ხშირი გასვლა, სოფელში წარმოების სრულიად მოშლა, 
მასმედიის პროპაგანდისტული სისუსტე ეროვნული საკითხების მიმართ, 
არასათანადო სასკოლო განათლება, მინიმუმ ორთაობიანი ოჯახის ტრადიციების 
თანდათანობითი მოშლა და განცალკევებულად ცხოვრებისადმი მიდრეკილება და 
სხვა). იქ სადაც მეტნაკლებად შენარჩუნებულია დემოგრაფიული მდგომარეობა, 
ურთიერდახმარების ფორმების მოშლა (ზემოთთქმული და კიდევ შესაძლოა სხვა 
მიზეზებიდან გამომდინარე), ძირითადად ზნეობრივი ნორმების და 
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ღირებულებების მიმართ ზერელე დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას უნდა 
დავუკავშიროთ. ახალგაზრდა თაობის სოციალურ-კულტურული ორიენტაცია სხვა 
ახალ, არც თუ ისე სასურველ მიმართულებებს იძენს. დღეს არსებული სამეზობლო 
ურთიერთობები ძირითადად ფულად ანაზღაურებაზეა დამოკიდებული და 
ტრადიციულად არსებული, უანაგარობაზე დაფუძნებული სოციალური 
ინსტიტუტის რანგში აყვანილი  ყოფის მეტად შემამსუბუქებელი და ეკონომიკურად 
მომგებიანი ტრადიციული წესი დარჩა „მკრთალ ნაშთად“.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ლევან გორდეზიანი Kings and Capitals in Urartian 
Texts

8-12 ივლისი, 
ასირიოლოგთა 65-ე 

საერთაშორისო 
კონფერენცია, ქ. პარიზი 

(საფრანგეთი)
2 მარიამ ჩხარტიშვილი ბიზანტიურ-ქართული 

ურთიერთობები გვიან 
ანტიკურ ხანაში: IV-V 

საუკუნეები (Byzantine-
Georgian Interrelations in 

Late Antiquity: IV-V 
Centuries)

30 იანვარი-2 თებერვალი, 
ბიზანტიური კვლევების 

XVIII საერთაშორისო 
კონფერენცია, ქ. 

ბარსელონას 
უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

3 მარიამ ჩხარტიშვილი მხატვრული ლიტერატურა 
და ისტორიის 

რეპრეზენტაცია.  საკითხის 
თეორეტიზების ცდა 

ქართული მაგალითით“ 
(Literary Fiction and 

Representation of History. 
Theorizing the Topic through 

Georgian Case)

15-16 ოქტომბერი, პრაღის 
მეორე კონფერენცია 

პოლიტიკურ 
მეცნიერებებში  და 

ჰუმანიტარიაში, ჩეხეთის 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ქ. პრაღა (ჩეხეთი)

4 სოფიო ქადაგიშვილი ქართული და ბიზანტიური 
იდენტობის აღქმა (წმ. 

იოანე, წმ. ექვთიმე 
მთაწმინდელების და წმ. 
გიორგი მთაწმინდელის 
ცხოვრებების მიხედვით)

30 იანვარი-2 თებერვალი, 
ბიზანტიური კვლევების 

XVIII საერთაშორისო 
კონფერენცია, ქ. 

ბარსელონას 
უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

5 სოფიო ქადაგიშვილი ქართული ჰაგიოგრაფიული 
ძეგლები, როგორც 

წყაროები იდენტობის 
შესწავლისთვის (სომხური 

ჰაგიოგრაფიების 
მაგალითებით)

29-30 ივნისი, სომხეთის 
მეცნიერებათა აკადემია

6 სოფიო ქადაგიშვილი ძველი ქართული 15-16 ოქტომბერი, პრაღის 
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ლიტერატურა, როგორც 
საისტორიო წყარო 
(მარტვილობები, 

ცხოვრებები)

მეორე კონფერენცია 
პოლიტიკურ 

მეცნიერებებში  და 
ჰუმანიტარიაში, ჩეხეთის 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
ქ. პრაღა (ჩეხეთი)

7 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი The Issue of Admission of 
Georgia and the Baltic States 

to the League of Nations 
(1920) (ერთა ლიგაში 

საქართველოს და ბალტიის 
ქვეყნების მიღების საკითხი 

(1920))

25-26 აპრილი, რიგის 
უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „The 2030 

United Nations 
Sustainable Development 
Goals in Latvia“, ქ. რიგა, 

ლატვია
8 ნოდარ შოშიაშვილი ვაინახურ-ქართული 

ურთიერთობები
23 ივლისი, ჩანქკალეს 

უნივერსიტეტი (შვედეთის 
საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს 
ორგანიზებით), თურქეთი

9 ნოდარ შოშიაშვილი ქართლ-აფხაზური და 
ქართულ-ოსური 

კონფლიქტების ასახვა 
ქართულ ისტორიის 
სახელმძღვანელოში

13 ნოემბერი, სომხურ-
ამერიკული 

უნივერსიტეტი, ქ. ერევანი 
(კავკასიური სახლისა და 

გერმანიის საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს 

ორგანიზებით), სომხეთი
10 ქეთევან ხუციშვილი პლურალური თუ 

პარალელური სივრცეები: 
რელიგიური ლანდშაფტის 
კონსტრუირება ურბანულ 

გარემოში

10-13 ოქტომბერი, ჯორჯ 
ვაშინგტონის 

უნივერსიტეტი, ქ. 
ვაშინგტონი, აშშ

11 თეა ქამუშაძე რელიგიური 
პლურალიზმის 

წარმომადგენლობა პოსტ-
სოციალისტური რუსთავის 

ურბანულ სივრცეში

10-13 ოქტომბერი, ჯორჯ 
ვაშინგტონის 

უნივერსიტეტი, ქ. 
ვაშინგტონი, აშშ

12 ლავრენტი ჯანიაშვილი, 
ნათია ჯალაბაძე

ცენტრალურ აზიური 
კულტურული გავლენები 

საქართველოში 
რეპატრირებულ მესხებში

27-29 ივნისი, ESCAS, ქ. 
ექსტერი, დიდი ბრიტანეთი

13 ლავრენტი ჯანიაშვილი ქართულ - ცენტარალურ 
აზიური სამეცნიერო 

კონტაქტების პერსპექტივა 

19-21 ნოემბერი, ქ. ნურ-
სულთანი, ყაზახეთი

14 ნათია ჯალაბაძე, ლ. 
მელიქიშვილი

ЭТНОЛОГИЯ  В ГРУЗИИ  И 
ТРЕБОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

12 დეკემბერი, ქ. ალმათი, 
ყაზახეთი
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(ეთნოლოგია 
საქართველოში და 

თანამედროვე მოთხოვნები)
15 ლიანა ბითაძე, შორენა 

ლალიაშვილი, დ. 
ლომიტაშვილი, ე. ყვავაძე, 

ქ. დიღმელაშვილი

ღალიის ღვთისმშობლის 
მონასტრის ეზოშო და 
წმინდა ნიკოლოზის 

ეკლესიის კრიპტიდან 
მოპოვებული ძვლოვანი 
მასალის კომპლექსური 

კვლევის შედეგები

12-14 ნოემბერი, კვიპროსის 
ინსტიტუტის 

არქეოლოგიისა და 
კულტურის კვლევის 

ცენტრი, კვიპროსი

16 ლიანა ბითაძე, პ.ა. რასია, ე. 
როვა, ფ. ბერტოლდი

დოღლაურის სამაროვანზე  
(შიდა ქართლი, 

საქართველო) მოპოვებული 
ძლოვანი მასალის 

ანთროპოლოგიური და 
დემოგრაფიული 

დახასიათება 

4-6 სექტემბერი, იტალიის 
ანთროპოლოგთა 

ასოციაციის (AAI) XXIII 
საერთ. კონფერენცია, ქ. 

პადოვა, იტალია

17 ლიანა ბითაძე    თანამედროვე 
ანთროპოლოგია       

საქართველოში და მისი 
შემდგომი განვითარების 

პერსპექტივები

12 დეკემბერი, ქ. ალმათი, 
ყაზახეთი

18 ლიანა ბითაძე, ე. ჰერშერი, 
ნ. ვანიშვილი ფ. მორტი, გ. 

გოგოჭური და სხვები

სამხრეთ კავკასიის  ადრე 
ბრინჯაოს მოსახლეობის 
დიეტა: წინასწარეული 
დასკვნები სტაბილური 

იზოტოპების  მიხედვით

16-18 აპრილი,  საერთ. 
კონგრესი (ICEI), ქ. 
ბრიუსელი, ბელგია

19 ლიანა ბითაძე სამთავროს მოსახლეობის 
კრანიოლოგიური         

პოლიმორფიზმი გვიან 
ბრინჯაო-ადრეული შუა 
საუკუნეების ჩათვლით

26-28 აგვისტო, ქ. მოსკოვი, 
რუსეთი

20 ლიანა ბითაძე ПОСЕЛЕНИЯ И 
МОГИЛЬНИКИ КУРО-

АРАКCСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГРУЗИИ

  

2-6 ივლისი, XIII 
КОНГРЕСС 

АНТРОПОЛОГОВ И 
ЭТНОЛОГОВ РОССИИ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონგრესი, ქ. ყაზანი, 

რუსეთი
21 შორენა ლალიაშვილი МАРКЕРЫ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРЕССА У НАСЕЛЕНИЯ 
ГРУЗИИ ЭПОХИ РАННЕЙ 

БРОНЗЫ

2-6 ივლისი, XIII 
КОНГРЕСС 

АНТРОПОЛОГОВ И 
ЭТНОЛОГОВ РОССИИ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონგრესი, ქ. ყაზანი, 
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რუსეთი

22 დავით ჭითანავა ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
ФАМИЛИЙ И 

ЭКЗОГАМИЯ В 
САМЕГРЕЛО

2-6 ივლისი, XIII 
КОНГРЕСС 

АНТРОПОЛОГОВ И 
ЭТНОЛОГОВ РОССИИ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონგრესი, ქ. ყაზანი, 

რუსეთი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 --
2 მეოთხე საუკუნის ოცდაათიან წლებში ქართლის სამეფოში  ქრისტიანობა 

აღიარებულ იქნა ოფიციალურ სარწმუნოებად. წყაროების მონაცემთა საფუძველზე 
შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ ეს მოხდა ბიზანტიის ხელშეწყობით: აღმოსავლეთ 
რომის (//ბიზანტიის) იმპერატორი კონსტანტინე დიდი, ისევე როგორც მისი დედა  
ელენე, ცხოველ ინტერესს იჩენდნენ ქართლში ქრისტიანიზაციის პროცესის 
განვითარებისადმი. რომაელები და ქართველები გახდნენ ერთი და იმავე 
იდეოლოგიური სივრცის ნაწილნი. ამ ფაქტმა მათ საუკუნოვან ურთიერთობას 
შესძინა ახალი აზრი.  

უძველესი დროიდან ქართული კულტურა ბერძნულ–რომაული და სპარსული 
ცივილიზაციების, რომლებიც განასახიერებდნენ დასავლეთსა და აღმოსავლეთს, 
თითქმის თანაბარ გავლენას განიცდიდა.  ქრისტიანობის, როგორც ქართლის 
სახელმწიფო რელიგიის  მიღებამ  გააცხადა, რომ ქართველებმა  არჩევანი 
დასავლეთზე გააკეთეს. ეს კარგად ესმოდათ უკვე მაშინ. ძველი ქართველი 
ისტორიკოსის მიხედვით ქრისტიანობა იყო „რომთა სჯული“. 

მირიანი გახლდათ ქართლის პირველი მეფე, რომელმაც მიიღო ქრისტიანობა და ეს 
რწმენა გაავრცელა მის ქვეშევრდომთა შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ის 
წარმოშობით ირანელი უფლისწული იყო, მან გააცნობიერა, რომ ბიზანტიასთან 
ურთიერთობას ექნებოდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქართული იდენტობის  
შენარჩუნებისათვის, და ამ  ურთიერთობის განვითარების მნიშვნელოვანი 
წინაპირობა კი იყო   ქრისტიანობის მიღება. სწორედ ამიტომ მან უარყო როგორც 
ქართული წარმართული კერპების თაყვანისცემა, ისე თავისი მამული სარწმუნოება 
ანუ ცეცხლთაყვანისმცემლობა და ქრისტიანი გახდა.   

მირიანი იყო ახალი ქართული დინასტიის, ხოსროვანთა დინასტიის, 
დამფუძნებელი. ეს დინასტია ქართლის სათავეში იყო მეოთხე–მეხუთე საუკუნეებში. 
მირიანი, ისევე როგორც ამ დინასტიის სხვა მეფეები და სამეფო ოჯახის რიგითი 
წევრებიც ინტენსიურად იყვნენ ჩართულნი ბიზანტიის პოლიტიკურ ელიტასთან 
ურთიერთობაში. ხშირად ხდებოდა, რომ იმპერიის ცენტრში აღმოცენებული 
კულტურული თუ პოლიტიკური იმპულსები მყისიერ ექოს პოულობდა ქართლში. 
ამასთან ქართლი ინარჩუნებდა საკუთარ კულტურულ პროფილს და საკუთარ 
პოლიტიკურ პრეფერენციებსაც. 
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პრეზენტაცია მიზნად ისახავს აღნიშნული სამეფო ოჯახის წევრების პორტრეტების 
წარმოდგენას, პირველ რიგში, თავად მირიანის ანუ დინასტიის დამფუძნებლის. 
შემდეგია ბაკური, მირიანის შვილთაშვილი(მისი შვილიშვლის თრდატის ძე), 
რომელიც  დაახლოებით  მეხუთე საუკუნის ათიან წლებში ზეობდა. ეს სწორედ ის 
ბაკურია, რომელსაც მოიხსენიებს რუფინუსი და რომელიც იყო მისი ინფორმატორი 
ქართლის მოქცევის ისტორიასთან დაკავშირებით. დეტალურად იქნება განხილული  
მეფე არჩილის ზეობა (დაახლოებით მეხუთე საუკუნის ოცი–ოცდაათიანი წლები). 
არჩილის დროს ქართლის დედაქალაქ მცხეთაში აგებულ იქნა წმინდა სტეფანეს 
სახელობის ეკლესია. ეს  არის პირველმოწამის  ერთ–ერთი ყველაზე უადრესი 
ტაძარი, რომელიც ფრაგმენტულად დღემდეა შემორჩენილი. დიდი ქრისტიანი 
ასკეტის, წარმოშობით ქართველი პეტრე იბერის ბიოგრაფიის ზოგი დეტალიც 
წარმოჩენილი იქნება ამავე კონტექსტში, რამდენადაც პეტრე იყო ქართველი 
ხოსროვანთა სამეფო ოჯახის წევრი, ის ამ დინასტიას უკავშირდებოდა დედის 
ხაზით.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი თემა არაერთხელ გამხდარა მკვლევართა ინტერესის 
საგანი, მაგრამ მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება როგორც ამ ეპოქის არსებითად  
ახალი ზოგადი სურათი, ასევე ახლად დადგენილი  დეტალები. 

3 ისტორიული კვლევაში  მეთოდთან ერთად სრულიად განსაკუთრებული როლი 
აქვს წყაროს. წარსულის რეპრეზენტაცია მით უფრო ადეკვატურია, რაც   უფრო მეტი 
და ავთენტური წყაროა ისტორიკოსის განკარგულებაში. 

წყაროთა ბაზა კი, რომელიც  განისაზღვრება კონკრეტული ძიებებისათვის, 
დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორია ისტორიის საგნის გაგება მოცემულ 
კონკრეტულ შემთხვევაში. წინამოდერნის ეპოქაში ისტორიკოსის მოვალეობად 
ადამიანთა საზოგადოებაში ღვთაებრივი  ინტერვენციის ფაქტების და პოლიტიკური 
ელიტების აქტივობის,  სამეფო ოჯახების ცხოვრების  ასახვა ითვლებოდა.  სწორედ 
ამის შესაბამისი  იყო წყაროთა არჩევანიც. თუმც ამ დროს ისტორიკოსებს თავიანთი 
„ტერიტორია“ (ე.რ. ლადიურის  ცნობილი მონოგრაფიის Le Territoire de l'historien 
სათაურის მიხედცით) ანუ საგანი მკაცრად გამიჯნული არ ჰქონდათ ჰუმანიტარული  
ცოდნის სხვა  სფეროებისაგან. შესაბამისად, რეპრეზენტაციისათვის გამოსადეგი 
წყაროების მკაცრი შერჩევა არ ხდებოდა, ისინი ტიპობრივად მრავალფეროვანი 
შეიძლებოდა ყოფილიყო.

აღნიშნული  ვითარება  კარდინალურად შეიცვალა მეცხრამეტე საუკუნეში. ეს 
საუკუნე  იყო ისტორიის პროფესიონალიზაციის ხანა, რომელიც ხასიათდებოდა  
იმით, რომ ხდებოდა ისტორიის  ექსკლუზიური განვითარება. დისციპლინის 
„დამფუძნებელი მამები“  ცდილობდნენ   სასაზღვრო კონტურები ისტორიასა და სხვა 
დისციპლინებს შორის  გაეხადათ თვალსაჩინო და  ისტორიული კვლევების ფოკუსი 
რაც შეიძლება მკვეთრი ყოფილიყო.  ისტორიკოსთა ინტერესი  იფარგლებოდა  
პოლიტიკური ისტორიის ფაქტებით. ანუ მეცნიერული ისტორიის განვითარების 
საწყის სტადიაზე ისტორიკოსები საგულდაგულოდ მიჯნავდნენ სხვა 
დისციპლინებისაგან თავიანთ „ტერიტორიას“ და ინტერდისციპლინურ კავშირებს 
პრინციპულად უარყოფდნენ. ამგვარი ხედვის გამოძახილი გახლდათ მათ მიერ 
საარქივო დოკუმენტების, როგორც უმთავრეს და სანდო წყაროთა, არჩევანი და 
რწმენაც იმისა, რომ კეთილსინდისიერ მეცნიერებს შეეძლოთ აღედგინათ წარსული 
ისე „როგორც ის იყო სინამდვილეში“ („wie es eigentlich gewesen“) – ემპირიცისტული 
პარადიგმის ფუძემდებლის რანკეს ფორმულა.

 მაგრამ მეოცე საუკუნეში დაიწყეს ისტორიის საგნის ახლებური გააზრება. „ახალმა 
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ისტორიამ“ ინტერდისციპლინურობა შემოიტანა ისტორიაში. ისტორიკოსთა 
„ტერიტორია“ გაფართოვდა. ახალი თაობის ისტორიკოსები ინტერესდებოდნენს 
ისეთი საკითხებით, რომელთა კვლევა ადრე  არასერიოზულ საქმიანობად 
ჩაითვლებდა. ეს იყო ინტერესი არა მარტო მოვლენებისადმი, არამედ აქტორთა 
მოტივაციებისადმიც, მარგინალური ჯგუფებისადმი, საერთოდ ჯგუფებისადმი და 
არა მარტო გამორჩეული ინდივიდებისა და კულტურული უნიკუმებისადმი. 
„კულტურა“ უფრო ყოვლის მომცველი ცნება გახდა. ის შეეხებოდა არა მარტო 
ხელოვნებას, არამედ ცხოვრების სტილს, მათ შორის, დაბალი სოციალური 
ფენებისაც და მარგინალური ჯგუფების აქტივობის ფორმებსაც. ისტორიკოსის  
„ტერიტორიის“ ამგვარმა გაფართოებამ მოიტანა ახალი წყაროების ძიების საჭიროება. 
ახალმა ფოკუსმა კი თვალსაჩინო  გახადა ის ფაქტი, რომ წყაროები, რომელსაც ადრე 
სკეპტიკუად ეკიდებოდნენ ისტორიკოსები, თავიანთი რელევანტურობით 
უპირველესნი იყვნენ.  

ინტერდისციპლინურობის  ძიების კონტექსტში და კოლექტიური იდენტობების 
კვლევის მიზეზით გაჩნდა მოთხოვნილება ლიტერატურულ წყაროებზეც. 
პოლიტიკური ისტორიით გატაცებული რანკეანელი ისტორიკოსები უნდობლად 
ეკიდებოდნენ ამგვარ ტექსტებს, მიაჩნდათ რა ისინი დიდწილად სუბიექტურ 
ნარატივებად. „ახალი ისტორიის“ ფარგლებში წამოჭრილი კითხვებზე პასუხები კი 
შესაძლებელი ზოგ შემთხვევაში  მხოლოდ  ამ  ტიპის წყაროებზე დაყრდნობით იყო. 
ის გარემოება, რომ აღნიშნული საჭიროება დროში დაემთხვა ჰუმანიტარიის ერთ–
ერთ უმთავრეს დისპუტს ლიტერატურის ისტორიულობის შესახებ (ახალი 
ისტორიციზმი) ხელს უწყობდა ისტორიული რეკონსტრუქციისთვის მხატვრული 
ლიტერატურის ინფორმატიული ღირსებების წარმოჩენას. ეს დისპუტი პრინციპში 
წინა მოდერნის ეპოქაში დაიწყო არისტოტელეს ცნობილი მსჯელობით  პოეტური და 
ისტორიული რეპრეზენტაციების შეპირისპირების თაობაზე, მაგრამ ახალ დროში მან 
სრულიად ახალი განზომილება შეიძინა მიშელ ფუკოსა, ჰაიდენ უაიტის, სტივენ 
გრინბლანტის და სხვათა გავლენით.

ამ თეორიულ დისპუტში, ცხადია, ისტორიკოსებიც იყვნენ სხვა ჰუმანიტარ 
მეცნიერებთან ერთად  ჩართულნი.  მაგრამ  მაინც შედარებით ნაკლებად. 
პრაქტიკოსი ისტორიკოსები განაგრძობდნენ საქმიანობას ტრადიციული  ანუ 
რანკესეული პარადგმის სულისკვეთებით. ასეთი იყო, ყოველ შემთხვევაში, 
ვითარება საქართველოში, ასეთი არის დღესაც. ნაშრომები, რომლებიც წარსულის 
რეპრეზენტაცისას ლიტერატურულ წყაროებს  იყენებს, მცირეა. მითუმეტეს,  მცირეა 
შემთხვევები (თუ საერთოდაც არის)  საკითხის თეორიული ჭრილში განხილვისა.  
ქართველ ისტორიკოსთა მიერ  დარგის თეორეტიზების  და ისტორიული 
კატეგორიების პერიოდული რეკონცეპტუალიზაციის საკითხი იშვიათად  ისმის.

მოხსენება აღნიშნული ხარვეზის ნაწილობრივი შევსების ცდაა. ავტორი განხილავს 
ისტორიული რეპრეზენტაციისას  ქართული ლიტერატურის გამოყენების  
რამდენიმე მაგალითს.  ნაწილი მაგალითებისა მას ადრე აქვს შესწავლილი და 
ცალკეული სტატიების სახით გამოქვეყნებულიც (მაგალითად, ერთ–ერთი ასეთია 
სტატია M. Chkhartishvili. Reflection of Social Prejudices in Georgian Literary Fiction. In: 
Dynamics and Policies of Prejudice from the XVIII to the XXI century (edited by Giuseppe 
Motta), Cambridge Scholars Publishing , pp. 25-33 ), ნაწილი პირველად გამოქვეყნდება.   
მოხსენება ამ მასალის განზოგადების და ერთიან აზრობრივ სისტემაში მოქცევას 
მცდელობაა. 

4 ჰაგიოგრაფიული ძეგლების საისტორიო წყაროდ გამოყენებაში დღეს უკვე არავის 
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ეპარება ეჭვი. ბოლო პერიოდში უფრო იზრდება იმ მკვლევართა რიცხვი, რომელიც 
ამგვარი წყაროებით ინტერესდება. ასეთი მიდგომა ერთის მხივ განაპირობა სხვა 
ნარატიული წყაროების შევსების სურვილმა, ხოლო მეორეს მხრივ იმ 
ფასდაუდებელმა ცნობებმა, რომელიც მხოლოდ ჰაგიოგრაფიისათვის არის 
დამახასიათებელი.  

ქრისტიანული რელიგიის გავრცელების კვალდაკვალ ქრისტიან ხალხში უფრო 
იზრდებოდა ჰაგიოგრაფიული ტექსტები შექმნის ან თარგმნის სურვილი. ამგვარი 
ძეგლები არაერთი ერის იდენტობის გამომხატველი ტექსტები გახდა. შეიძლება 
თამამად ითქვას, რომ მათ შორის არიან სომხები და ქართველები. 

ქართული ჰაგიოგრაფიული ტექსტები ღრმა ისტორიზმით გამოირჩევა. სწორედ 
ამან მიბიძგა მეკვლია ამ ტიპის წყაროები ქართული ეთნიკურობის შესწავლის 
მიზნით. ეთნიკურობის გმაომხატვლი ტერმინები განსაკუტრებით თვალშისაცემია 
ძნელბედობის პერიოდის აღწერისას (ირანელების, არაბების შემოსევების ჟამს), 
როდესაც აქცენტი კეთდება ერთობაზე, წმინდა მიწაზე, რჩეულობასა და 
განსაკუთრებულობაზე, რწმენაზე. ამგვარი გამოხატვები საერთოა, როგორც 
ქართულ, აგრეთვე სომხური ჰაგიოგრაფიისათვის. მოხსენებაში განხილულ იქნა თუ 
როგორ ხდება V-IX საუკუნეების ქართული ჰაგიოგრაფიის შესწავლა იდენტობრივი 
კუთხით და რა შტრიხები იკვეთება ამხრივ ამავე პერიოდის სომხური ჰაგიოგრაფიის 
ქართული თარგმანებში.

5 მე-19 საუკუნიდან, მას შემდეგ რაც დაიწყო თანამედროვე ქართული 
ისტორიოგრაფიის ისტორია, მკვლევართა დაკვირვების ქვეშ მოექცა 
ჰაგიოგრაფიული თხზულებებიც. ფილოლოგები და ისტორიკოსები ცდილობდნენ 
ამგვარი თხზულებების ფილოლოგიურ კონტექსტში განსაზღვრას და ეჭვი 
ეპარებოდათ მათი, როგორც ისტორიული წყაროების გამოყენების პოტენციალში. 
პარალელურად ისტორიკოსებმა დაიწყეს ამგვარი ტექსტების გამოცემა და 
გაშინაარსება, რედაქციების გამოვლენა, ისტორიული პირების დადგენა, 
ჰაგიოგრაფიების ისტორიულ თხზულებებთან შედარება. ამ ყველაფერმა ნელ-ნელა 
გამოკვეთა ამგვარი თხზულებების უზარმაზარი შესაძლებლობა. დღეისათვის ეჭვს 
არ იწვევს ის, რომ ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები (ცხოვრებანი, წამებანი) 
უმნიშვნელოვანეს ცნობებს შეიცავს ამა თუ იმ საზოგადოების კულტურული, 
სოციალური, პოლიტიკური და  ეკონომიკური ცხოვრების შესახებ, თუმცა მათ, 
როგორც სამეცნიერო წყაროს, გამოყენებას გარკვეულ დროში უგულებელყოფდნენ 
როგორც დასავლელი, ასევე ქართველი ისტორიკოსები. ამის მიზეზი ალბათ 
ჰაგიოგრაფიაში გაჯერებული ლეგენდებით თუ სასწაულებით აიხსნება, ანდა 
როგორც აქამდე იყო მიღებული მათში ისტორიციზმის ნაკლებობის ან არ არსებობის 
ფიქრით. ჰაგიოგრაფიული ძეგლების, როგორც წყაროებისადმი ჰიპერკრიტიკულ 
მიდგომას სხვადასხვა ხალხის ისტორიოგრაფიაში ვხვდებით და ეს არც არის 
შემთხვევითი. ისტორიის მეცნიერულმა კრიტიკამ ჯერ კვლევის ფოკუსში მოაქცია 
ე.წ “უტყუარი წყაროები“ და დროთა განმავლობაში ისტორიკოსები მიხვდნენ, რომ 
ის ისტორიული ძეგლები, რომელნიც უგულებელყოფილნი იყვნენ ისტორიული 
სინამდვილის რეკონსტრუქციისთვის, არათუ უპირისპირდებოდნენ, არამედ 
ავსებდნენ კიდეც ისტორიულ ნარატივს.

ტოტალური ისტორიის შექმნის ინტერესმა არამხოლოდ სხვადასხვა 
დისციპლინები დააკავშირა ერთმანეთს, არამედ ახლებურად გამოკვეთა საკვლევი 
წყაროები. გაიზარდა ინტერესი ჰაგიოგრაფიული თხზულებების მიმართაც. 
ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები (ცხოვრებანი, წამებანი) დამახასიათებელია, 
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არამხოლოდ ქრისტიანული, არამედ მუსლიმური და ბუდისტური სამყაროსთვის. 
მასში გაბნეული სასწაულების და ლეგენდარული ელფერის მიუხედავად, 
თხზულებებმა არაერთი ისტორიული პირი, მოვლენა თუ ფაქტი შემოგვინახა. ამ 
მხრივ ქართული ჰაგიოგრაფია ძალზედ გამორჩეულია, განსხვავებით სხვადასხვა 
ქვეყნის ჰაგიოგრაფიული თხზულებებისა ჰაგიოგრაფია ღრმა ისტორიზმით 
გამოირჩევა რაც უფრო საინტერესოს ხდის, მის, როგორც ისტორიულ წყაროდ 
გამოყენებას.

სხვადასხვა საინტერესო საკითის გადაჭრის გარდა (რედაქციების, ავტორების 
დადგენა, ურთიერთმიმართებები, ისტორიული პირების გამოკვეთა და 
ისტორიული ნარატივის შევსება და ა.შ) საინტერესოა მენტალობის ანდა იდენტობის 
ისტორიასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს უკანასკნელი კი ისეთ წყაროებს აქცევს 
ყურადღების ქვეშ, როგორიცაა ჰაგიოგრაფიული წყაროები⁄ თხზულებები. 

წლების წინ დავიწყე ეთნიკურობის აღქმის დაკვირვება ქართულ ჰაგიოგრაფიულ 
(ავთენტურ) წყაროებზე დაყრდნობით. ტექსტებში გაბნეულმა ეთნიკურობის 
გამომხატველმა ტერმინების განსაზღვრამ, ეთნიკურობის თეორიის კრიტერიუმების 
დაკვირვებამ გარკვეულ დასკვნებამდეც მიმიყვანა. მაგ. რა შინაარსის მატარებელია 
ტერმინი ნათესავი და ერი, როგორ ხდება ამ ტერმინების მნიშვნელობის ცვლილება, 
როგორ არის გამოხატული ქართული ერთობა საუკუნეების შესაბამისად, რომელი 
იდენტობის მარკერია ყველაზე მეტად გამოხატული საუკუნეების განმავლობაში, 
როგორ იქმნება ეროვნული გმირი ჰაგიოგრაფიაში და რა პროცესთან არის 
დაკავშირებული ეროვნული გმირების ქმნადობა, როგორია ქართული თვითაღქმა 
და აღქმა სხვების? ჰაგიოგრაფიულ წყაროებზე ⁄ თხზულებებზე ამგვარი დაკვირვება 
სიახლეა არამხოლოდ, ქართული, არამედ როგორც ჩანს, უცხოური 
ისტორიოგრაფიისთვის. კვლევის ამგვარი მიდგომა საინტერესო საკითხებს 
გამოავლენდა არაქართული ტექსტების კვლევის კუთხითაც. 

ამ ყოველივეს გამოვლენა პოლიტიკურ ისტორიასთან ერთად უფრო ცოცხალს და 
აღქმადს ხდის საქართველოს ისტორიას. 

მოხსენებაში ყურადღება გამახვილდება ჰაგიოგრაფიული თხზულებების, 
როგორც ისტორიის წყაროების გამოყენების პოტენციალზე და აუცილებლობაზე. 
გაშუქდება ქართული მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება პირდაპირი თუ ირიბი 
ინფორმაცია იქცეს საკვლევი თემის გასაღებად.

6 დღესდღეობით კარგად არის შესწავლილი ჰაგიოგრაფიის ჟანრობრივი 
თავისებურებები, ავტორისეული ენა, თუმცა ეს არის ერთი მხარე, რომელიც 
ძირითადად ლიტერატორების ყურადღების ქვეშ ექცევა. მეორეა მისი 
ინფორმაციულობა, რომელიც ფასდაუდებელ ცნობებს გვაწვდის ქართული 
ეთნიკური ერთობის, მსოფლხედვის და იდენტობის შესახებ. 

გარკვეული დროის უკან ისტორიკოსები სკეპტიკურად უყურებდნენ 
ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებებს, როგორც ობიექტური სინამდვილის 
მატარებელ წყაროებს, ეს არ ეხება მხოლოდ ქართულ ისტორიოგრაფიას, ასეთი 
ტენდენცია იკვეთება დასავლურ ისტორიოგრაფიაშიც. ამგვარი დამოკიდებულება 
ალბათ გამოწვეულია ამ ჟანრის მხატვრულობით, გადმოცემის სტილით და მანერით.  
ქართული ჰაგიოგრაფიის გამორჩეული ისტორიციზმი (რაც არ არის საზოგადო) 
იძლევა საშუალებას ღრმად ჩავუკვირდეთ ეთნიკური იდენტობის თავისებურებებს. 
ქართული ჰაგიოგრაფია განსხვავებით ოფიციალური ისტორიოგრაფიისგან უფრო 
მეტად ამახვილებს ყურადღებას ეთნიკურ პერცეფციებზე, რომელიც ხან პირდაპირ 
არის დატანილი, ხან სიზმრებში იჩენს თავს, ხანაც სასწაულებში, რომლითაც 
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გაჯერებულია ქართული ჰაგიოგრაფია. სტატიაში სწორედ ამ თავისებურებებზე და 
მათი წარმოჩენის ინტენსივობაზე არის ყურადღება გამახვილებული.

7 ერთა ლიგის წევრმა სახელმწიფოებმა 1920 წელს ერთდროულად განიხილეს 
აღნიშნულ ლიგაში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და 
ბალტიისპირეთის სამი რესპუბლიკის - ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის მიღების 
საკითხი.

იმ პერიოდში არცერთი ეს რესპუბლიკა არ იქნა მიღებული ერთა ლიგაში, ვინაიდან 
ხმების საჭირო რაოდენობა ვერცერთმა მათგანმა ვერ შეაგროვა, თუმცა საქართველომ 
ბალტიის სამივე რესპუბლიკაზე მეტი ხმები მიიღო. 

ყოველივე ეს განაპირობა პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული სახელმწიფოების 
- დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის უარყოფითმა პოზიციამ. მათ არ სურდათ 
პასუხისმგებლობის აღება ხსენებული ქვეყნების სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებ-
ლობის დაცვაზე საგარეო საფრთხისაგან. 

ამის მიუხედავად, როგორც შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, 
საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობა უფრო მყიფე აღმოჩნდა, ვიდრე 
ბალტიის ქვეყნებისა.

სტატიაში აღნიშნულია, რომ მომდევნო წელს, როდესაც ლიტვის, ლატვიისა და 
ესტონეთის რესპუბლიკები მიიღეს ერთა ლიგაში, საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკა უკვე ოკუპირებული იყო საბჭოთა რუსეთის შეიარაღებული ძალების 
მიერ. 

8 მოხსენება ეხებოდა კონფლიქტის მოგვარების ტრადიციულ გზებს, როგორიცაა 
ხევსურულ-ვაინახური ურთიერთობები. მოხსენებაში წარმოჩინებული იყო 
ვაინახურ-ქართული ურთიერთობებეის თავისებურებები, მტრობისა და 
მეგობრობის ტრადიციები და შერიგების ტრადიციები. მთავარი ყურადღება მიექცა 
იმ საკითხს, თუ როგორ მოხდა ისტორიულ მტრობიდან, ერებს შორის 
მეგობრობამდე გადასვლა და ერთმანეთის კულტურული არქეტიპების გადაფასება.

9 შეხვედრაში, სადაც კონფლიქტის ყველა მხარის წარმომადგენლები (ოსები, 
აფხაზები) იღებდნენ მონაწილეობას, გარჩეული იყო სკოლის სახელმძღვანელოებში 
როგორ ხდებოდა ამ კონფლიქტის წარმოჩინება. მოხსენება ეხებოდა ძირითადად 
90-იანი წლებიდან დღემდე, ისტორიის სახელმძღვანელობში კონფლიტების 
წარმოჩენას, თუ საკმარისადაა წარმოჩენილი კონფლიქტები და უწყობს თუ არა 
ხელს კონფლიქტების მოგვარებაში.  ასევე, საუბარი იყო მომავალ პერსპექტივებზე, 
თუ როგორ შეიძლება ახალი ისტორიული ნარატივის წარმოჩენა 
სახელმძღვანელოებში, რათა შერიგების პოლიტიკაზე იყოს ორიენტირებული 
სახელმძღვანელოები.

10 მოხსენებაში ორი ქალაქის, თბილისისა და ბათუმის მაგალითზე განხილულია 
რელიგიური სივრცის ფორმირების საკითხები; ურბანული გარემოს გავლენა 
რელიგიურობის გამოვლენის ფორმებზე. გაანალიზებულია თუ რა მიმართებაა 
განსხვავებულ რელიგიურ სივრცეთა შორის, ამ სივრცეების ფიზიკურ-
ტერიტორიული და კულტურულ-წარმოსახვითი მახასიათებლები.

11 სოციალისტური რუსთავი შეიქმნა როგორც მშრომელთა სამაგალითო ქალაქი, 
სადაც ეკლესიისა და რელიგიისათვის ადგილი აღარ უნდა დარჩენილიყო. 
კომუნისტებმა ცარიელ ადგილზე გაშენებულ ქალაქს საგულისხმო ადგილი 
საქართველოს ისტორიაში მოუძებნეს. საბჭოთა ურბანულმა ნარატივებმა რუსთავი 
საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიული მოვლენების ცენტრში მოაქცია და 
ქართული საბჭოთა ნაციონალიზმის  წყაროდაც აქცია. XII საუკუნის პოეტის შოთა 
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რუსთაველის დაკავშირება რუსთავთან, მისი ნაციონალური მნიშვნელობის გარანტი 
გახდა. ამის პარალელურად, ქალაქის მძიმე ინდუსტრიულ და სოციალისტურ 
პროფილს მისი ინტენრნაციონალური მოსახლეობა უზრუნველყოფდა. ქალაქის 
ნაციონალური და ინტერნაციონალური სახე, თავისებურად გულისხმობდა 
ლატენტურ ბრძოლას რელიგიურობასა თუ ათეიზმს/სეკულარიზმს შორის. 
კომუნისტების მიერ შემოთავზებული ქალაქის ნაციონალური სახე, გახდა 
საფუძველი და  შესაძლებლობა რუსთაველებს ეფიქრათ ქალაქში ეკლესიის 
მშენებლობასა თუ რესტავრაციაზე ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. 

სტატიაში განხილულია პირველი მართლმადიდებლური ეკლესიის მშენებლობა 
რუსთავში. ქალაქის ურბანული გარემო და აქ არსებული რელიგიური 
ხუროთმოძღვრების ტოპოგრაფია ზუსტად ასახავს იმ წინააღმდეგობას, რომელიც 
საბჭოთა წყობილების დაშლის შემდეგ გაღრმავდა და ახლაც გრძელდება.

12 მოხსენებაში  საუბარია   შუა აზიურ  კულტურულ  გავლენებზე  საქართველოში 
რეპატრირებულ მუსულმან მესხთა კულტურაზე. ეს კონტინგენტი 1944 წელს 
სამხრეთ საქართველოდან შუა აზიის სხვადასხვა რესპუბლიკებში იქნა 
დეპორტირებული. ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა  და დისიდენტთა 
მეცადინეობით, მათი ნაწილი 1970-80-იან წლებში დაბრუნდა საქართველოს 
რამოდენიმე რაიონში. შუა აზიაში ცხოვრებამ გარკვეული გავლენა მოახდინა მათ 
ყოფაზე და კულტურაზე, რაც დღემდე თვალნათელია. ეს გავლენები შეიმნევა ყველა 
მიმართულებით,  მატერიალური და  სოციალური კულტურის  სხვადასხვა 
სფეროში.

13 მისასალმებელი სიტყვა
14 მოხსენებაში საუბარია საქართველოში ეთნოლოგიური მეცნიერების ჩამოყალიბება-

განვითარების ისტორიაზე და  იმ გზაზე, რაც მან გაიარა ეთნოლოგიიდან  
ეთნოგრაფიამდე და კვლავ ეთნოლოგიად გარდაქმნმამდე. გამოკვეთილია საბჭოთა 
კავშირის დაშლის შემდგომი პერიოდის  სირთულეები და  ახალი მიმართულებების 
გაჩენის ტენდენციები. ჩამოყალიბებულია  საქართველოში ამ დარგის განვითარების 
პერსპექტივები.

15 X საუკუნეში კვიპროსზე დაარსებული ღმრთისმშობლის სახელობის ქართული 
მონასტერი XVI საუკუნემდე ოსმალების მიერ კუნძულის დაპყრობამდე 
ფუნქციონირებდა. ძეგლის შესწავლის მიზნით, 2006-2010 წლებში განხორციელდა 
რამდენიმე კომპლექსური არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომლის შემადგენლობაში 
მონაწილეობას იღებდნენ ანთროპოლოგები.

ღალიის მონასტრის ნანგრევების ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დაახლოებით, 200 მ. 
მოშორებით, შემორჩენილი იყო წმინდა ნიკოლოზის დარბაზული ეკლესიის 
ნაშთები შვერილი ნახევარწრიული აფსიდით, რომელიც, როგორც გათხრების 
შედეგად გაირკვა, ღალიის მონასტრის ბერ-მონაზონთა განსასვენებელ მიწისქვეშა 
კამაროვან აკლდამაზე დადგმული სამლოცველო ყოფილა. მონასტრის ნანგრევების 
სამხრეთ-დასავლეთით, ორასიოდე მეტრში, ღალიის ხევის მარცხენაფერდობზე, 
შემორჩენილია დანგრეული სამონასტრო წისქვილი. 

ჭურჭლის ფორმის და შემკულობის მიხედვით დადგინდა სამარხების თარიღი: 
ადრინდელი - XIV ს., XV ს., XV ს-ის მეორე ნახევარი - XVI ს-ის პირველი ნახევრი; 
XVIII ს. ღვთისშობლის ტაძრის ეზოში ოთხივე მხარეს გაითხარა 28 ორმოსამარხი. 
სამარხეული მასალის უმრავლესობა მოჭიქული ჯამებია. აქ დაკრძალული 
მამაკაცების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 2007 და 2008 წლების განათხარი 
მასალის მიხედვით 37,6 წელს შეადგენდა.
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ღალიის ღვთისშობლის ეკლესიის ეზოში დაკრძალული მოსახლეობის სიცოცხლის 
საშუალო ხანგრძლივობა უფრო ნაკლებია (37,6 წ.) ამავე პერიოდის საქართველოს 
მოსახლეობასთან შედარებით.

ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგად დადგინდა,რომ ღალიის მონასტრის 
სამარხებში და კრიპტაში დაკრძალულებს აღენიშნებათ მეტოპიურინაკერი, 
ჰიპეროსტოზები წარბზე, რკალზე და თვალბუდეში, კარიესი, კბილის ქვა. ხშირია 
სიცოცხლეშივე კბილების დაკარგვის შემთხვევები, რაც უკავშირდება უამრავ 
ნეგატიურ ფაქტორს: არაბალანსირებულ კვებას, ინფექციურ დაავადებებს, რიგი 
მიკროელემენტების  და ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყლის უკმარისობას. 
ხმელთაშუაზღვის რეგიონი ცნობილია, როგორც მალარიის ფართოდ გავრცელების 
არეალი. ზოგიერთი მიცვალებულის ძვალზე აღნიშნული თვალბუდის 
ჰიპეროსტოზი, შესაძლოა, მალარიით იყო გამოწვეული. კრანიოლოგიური და 
ოსტეოლოგიური კვლევის საფუძველზე ტაძრის გარშემო დაკრძალულნი არ არიან 
ბერები. სამარხებში გამოვლინდა ორი ქალისა და ოთხი ბავშვის ჩონჩხი, რაც, 
თავისთავად, გამორიცხავს მათი ბერებისადმი კუთვნილებას. ტაძრის გარშემო 
არსებული სამარხები, როგორც ჩანს, ახლომდებარე სოფლის მოსახლეობას 
ეკუთვნოდა. კრიპტაში დაკრძალული მამაკაცები ბერები იყვნენ. შეიძლება ითქვას, 
რომ უცხოეთში არსებულ ქართულ ეკლესია-მონასტრებს შორის ღალიის მონასტერი 
ყველაზე სრულადაა შესწავლილი.

16 ბრინჯაოს ხანით დათარიღებული დოღლაურას სამაროვანი, გათხრილი იქნა 
არქეოლოგიური გადარჩენითი სამუშაოების  დროს არქეოლოგების იულონ 
გაგოშიძისა (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 2012 წელს) და ელენე როვას 
(ვენეციის უნივერსიტეტი Ca 'Foscari, 2015 წელს). ძეგლი მდებარეობს შიდა ქართლის 
რეგიონში. 

დოგლაურის სამაროვანი საქართველოში დღემდე გათხრილი ბრინჯაოს ხანის 
ძეგლებიდან  ყველაზე დიდია დაკავებული მიწის ფართის და ერთ სამაროვანზე 
გათხრილის სამარხების რაოდენობით. სამაროვანზე აღმოჩენილი იქნა ბრინჯაოს 
ხანის ორი პერიოდის კულტურული ფენა (ადრე  და გვიან ბრინჯაო). პოსტერი 
ასახავს მონაცემებს ორივე პერიოდის შესახებ.

ადამიანის ნაშთებს, რომელთა შორის მტკვარ-არაქსის პერიოდს 22 სამარხი 
წარმოადგენს, ხოლო გვიანი ბრინჯაოს ხანის - 43 საქმარხი. 2015 წელს, ჩვენ 
გათხრილი იყო ერთი მტკვარ-არაქსის სამარხი და ცხრა გვიან ბრინჯაოს ხანით 
დათარიღებული სამარი.  მთლიანობაში დოღლაურას სამაროვანზე გათხრილია 23 
ადრე ბრინჯაოს და 52 გვიან ბრინჯაოს სამარხები. 

სამაროვანზე დაკრძალულთა ჩონჩხის ნაშთების დიდი რაოდენობის შესწავლამ 
საშუალება მოგვცა შეგვედარებინა მოსახლეობის ორი ჯგუფი, რომლებიც 
ცხოვრობდნენ ერთსა და იმავე გარემოში, მაგრამ ორ სხვადასხვა პერიოდში, 
მონაცემები სქესის, გარდაცვალების ასაკის, მეტრული და მორფომეტრიული 
მახასიათებლების, ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერების მიხედვით.

17 მოხსენებაში განხილული იყო საქართველოში ფიზიკური ანთროპოლოგიის 
განვითარების ეტაპები რომლებიც  დაყოფილი იყო: 1. ადრინდელი, XIX საუკუნის 
ბოლო მეოთხედს მოიცავს და დაკავშირებულია შემთხვევით აღმოჩენებთან. მცირი 
მონაცემები, არასრულფასოვანი კვლევის მეთოდები, არ იძლევიან საშუალებას ამ 
მონაცემების გამოყენებას. 2. XX საუკუნის დასაწუისი (1905-1923) - ალექსანდრე 
ჯავახიშვილის; 3 მალხაზ აბდუშელიშვილი (1950-1998); 4 - თანამედროვე.

 ალექსანდრე ჯავახიშვილი - მან პირველმა შეისწავლა ქართველების 
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თანამედროვე მოსახლეობის 6 ჯგუფი (ქართლელები, კახელები, იმერლები, 
მეგრელები, გურულები, რაჭველები და მთიულები). მისი დამსახურებაა 
ანთროპოლოგიაში კომპლექსური კვლევის შემოტანა (გეოგრაფია, ისტორია, 
ეთნოგრაფია, დემოგრაფია და ანთროპოლოგია. ასე იყო შესწავლილი ყველა 
ქართული ჯგუგი.

მალხაზ აბდუშელიშვილი - მან პირველმა შეისწავლა ნამარხი და თანამედროვე 
მოსახლეობა; მოკლე დროში შეისწავლა კავკასიის მოსახლეობის 118 ეთნო-
ტერიტორიული ჯგუფი; ქართველებში გამოყო კოლხუღი, იბერიული და 
კავკასიონის ტიპები, რომლებსაც წინააზიური ეასის კავკასიური ნაირსახეობა დ 
განიხილავდა; შექმნა  კავკასიის ხალხთა ორიგინალური კლასიფიკაცია, რომელიც 
თანამედროვე გენეტიკური კვკევებით მყარდება; დაწერა მონოგრაფიული ტიპის 
სახელმძღვანელო კრანიოლოგიაში; ანთროპოლოგიური მეთოდიკა; დაამტკიცა 
ქართველების აბორიგენობა; კავკასიას განიხილავდა რეგიონად, სადაც 
ჩამოყალიბდნენ ევროპეიდული დიდი რასის სამივე განშტოვება და მრავალი სხვა.

 თანამედროვე ეტაპი - არის ახალი ტექნოლოგიების, კომპლექსურობის, 
დარგთაშორისი კვლევების,  ფართო თანამშრომლობის და ახალი თაობის აღზრდის 
ეტაპი.

18 იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ მტკვარ-არაქსის ტომების (საზოგადოების) 
სოციალური და ეკონომიკური განვითარება და მივაკუთნოთ  ისინი ერთიან 
„თვითმყობად კულტურას“, განვისაზღვრეთ ამ კულტურის მატარებელ 
პოპულაციების ურთიერთ და გარემოსთან დამოკიდულება გავარკვიოთ მათი 
კვების, ანუ დიეტის მეშვეობით. მსგავსი გარემო თავაზობს ადამიანთა 
საზოგადოებას კონკრეტულ საკვებს, რომელთა მიღება და ათვისება, შესაძლოა 
მსგავსი, ან განსხვავებული იყოს, სხვადასხვა მიზეზთა გამო. ნაშრომში,  სამხრეთ 
კავკასიაში მცხოვრები მტკვარ-არაქსის მოსახლება შედარებულია რეგიონალურ 
დონეზე. მეორე ეტაპზე მოსახლეობის დიეტის შესწავლა ცდება სამხრეთ კავკასიას 
და  უფრო ფართო რეგიონალურ კონტექსტსში განიხილება, იმის გასაგებად, 
შესაძლებელია თუ არა არსებობდეს ურთიერთკავშირები საარსებო მინიმუმის 
სტრატეგიებსა და სოციალურ ცვლილებებს შორის სამხრეთ და ჩრდილო კავკასიაში. 

დიეტური პრაქტიკის შესახებ დასკვნის მისაღწევად ჩვენ გავაანალიზეთ 
ნახშირბადის და აზოტის სტაბილური იზოტოპები (C13 და N15) განსაზღვრული იყო 
34 ადამიანის ძვალის ნიმუშში საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან 
(ჩობარეთი, კიკეთი, თისელის სერი, ქვაცხელი, გეგაროტი, კალვანი-1 და მენთეშ-
ტეპე).  ადგილობრივი,   ლოკალური იზოტოპების მონაცემთა ბაზა შედგენილია 83 
ცხოველის ძვლების ნიმუშებისაგან, რომლებიც აღებულია შესაბამისი 
არქეოლოგიური ძეგლებიდან. გარდა ამისა დამატებულია თანამედროვე 
ადგილებიდან (ნაცარგორა და სვიანა-როსტიანები). 

ნახშირბადის და აზოტის იზოტოპების თანაფარდობები მიუთითებს სამხრეთ 
კავკასიაში მტკვარ-არაქსის მოსახლეობის,  დიეტური რეჟიმების ვიწრო სპექტრზე, 
როგორც ჯგუფის შიგნით, ასევე ჯგუფებს შორის. შედეგები შეიძლება 
მიუთითებდეს საკვები რესურსების ხელმისაწვდომობის შემცირებაზე, ან 
ადგილობრივი რესურსების სპეციფიკურ არჩევანზე (კულტურული ტრადიციები, 
გემოვნება),შესაძლოა, მხარი დაუჭიროს სამხრეთ კავკასიაში ადამიანების 
შეზღუდული გრძელვადიანი მობილობის ჰიპოთეზას.

გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის 
ეკოლოგიური მახასიათებლები მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ორივე რეგიონის 
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მოსახლეობა ერთნაირი კვების პრაქტიკას მისდევდნენ. სამხრეთკავკასიელი მტკვარ-
არაქსელები და მაიკოპის ევრაზიული სტეპების მოსახლეობა უპირატესობას 
აძლევდა შერეულ დიეტას ცხოველური ცილებით, რაც გვავარაუდებინებს 
„კულტურულ სიახლოვეს“ ადრებრინჯაოს პოპულაციებს შორის, რომლებიც 
ცხოვრობდნენ ტერიტორიაზე ევროპის, აზიის და მესოპოტამიის გადაკვეთაზე.

19 პოსტერში მოყვანილია ყველა პერიოდის მოსახლეობის კრანიოლოგიური 
მონაცემები. ნაშრომში  პირველადი მონაცემების მიხედვით და თანამედროვე 
სტატისტიკური ეთოდების (კლასტერული და კომპონენტური) ანალიზით  გაირკვა, 
რომ: მთელი პერიოდის მაძილზე განხილული მცხეთის მოსახლეობა გამოირჩეოდა 
პოლიმორფულობით. ყველა პერიოდში თანაარსებობდა სამივე კრანიოტიპის 
მოსახლეობა, რომლებსაც, ასევე სახის, შუბლის, თვალბუდეების სიმაღლის ყველა 
ვარიაციები აღენიშნებათ. სახისა და ქალასარქველის დიდი ზომებით 
გვიანბრინჯაოს მოსახლეობა გამოირჩევა, რაც კარგად კლასტერული და 
კომპონენტური ანალიზით გამოჩნდა. რკინის ფართო ათვისების ხანაში სამთავროს II 
ვარიანტის არსებობა არ დასტურდება. მთლიანობაში უნდა აღინიშნოს, რომ 
ბრაქიკეფალიზაციის პროცესის მიუხედავათ, სამთავროს ადრე შუასაუკუნეების 
მოსახლეობა ყველა წინამორბედ კულტურასთან ავლენს მჭიდრო მორფოლოგიურ 
კავშირს.     

20 გამოქვეყნებულია
21 გამოქვეყნებულია
22 გამოქვეყნებულია

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის (CD-
დისკი) სახით.

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, ექსპერტიზას 
(შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით 
“არ შეფასდა”.
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დანართი 2

თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის თანამშრომელთა 2019 წლის სამეცნიერო და სხვა 

სამუშაოების ანგარიში

2019 წელს ინსტიტუტის 14 მეცნიერმა მონაწილეობა მიიღო  ეროვნულ და 
საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში, რომლებიც ფინანსდებოდა სხვადასხვა 
ფონდის (შ. რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; „World vision“; 
„რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი კავკასია“ (REC Caucasus); „აღმოსავლეთ 
ევროპისა და საერთასორისო კვლევების ცენტრი“ (ZOIS - გერმანია); „განათლების 
სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ნორვეგიული ცენტრი“ (NorGePart: 
Norwegian-Georgian Partnership Program for Research-Based Educational Collaboration in 
Anthropology - ნორვეგია); ფოლკსვაგენის ფონდი (გერმანია); გერმანიის აკადემიური 
გაცვლის სამსახური (DAAD) (გერმანია); ლანკორონსკის ფონდი (პოლონეთი)) მიერ 
სხვა ორგანიზაციების (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; 
კავკასიის ხალთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი) ბაზაზე.

აღსანიშნავია, რომ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში 2019 წელს 
ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენციები: 

 11-13 სექტემბერი - წმ. გრიგოლ ფერაძის I საერთაშორისო კონფერენცია: 
„საქართველო და ქრისტიანული ცივილიზაცია,“ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (თანამონაწილეები და ორგანიზატორები: კ. 
კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, გიორგი ჩუბინაშვილის 
სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
კვლევითი ცენტრი, ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპისმცოდნეობის 
ცენტრი, საქართველოს საპატრიარქო, წმ. გრიგოლ ფერაძის კავშირი).
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5 ოქტომბერი - ხარაგაულის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჩატარდა გასვლითი 
სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ეთნოლოგ რუსუდან ხარაძის 
დაბადებიდან 110 წლისთავს (თანამონაწილე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი). 

27 დეკემბერი - გაიმართა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, ლიანა 
დავლიანიძე-ტატიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 
რომლის ორგანიზატორი იყო ინსტიტუტის შუა საუკუნეების საქართველოს 
ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება.
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15 ნოემბერს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში მოეწყო ისტორიკოს, დევი 
ბერძენიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო, 
სადაც ნაჩვენები იქნა მედიაკავშირ „ობიექტივის“ მიერ შექმნილი დოკუმენტური 
ფილმი მეცნიერის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ.

2019 წელს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა პერიოდული 
გამოცემები: „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“ N 1-2 (22) და N 1 (23); 
„ქართული წყაროთმცოდნეობა“ XIX-XX და XXI; „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XIX. ასევე, დაიბეჭდა ინსტიტუტში ჩატარებული, წმ. გრიგოლ ფერაძის I 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „საქართველო და ქრისტიანული 
ცივილიზაცია,“ მოხსენებათა თეზისები.
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მიმდინარე წელს მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში 
ინსტიტუტის მონაწილეობით გაიმართა 2 ღონისძიება:
1. 24-27 სექტემბერი - თსუ-ს პირველ კორპუსში მოეწყო გამოფენა: კავკასიური 

სამოსი (ეთნოგრაფიული გამოფენა) (სამიზნე ჯგუფი: მოსწავლეები, სტუდენტები, 
სამეცნიერო და აკადემიური წრეები). აღნიშნულ ღონისძიებაში ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტთან ერთად, მონაწილეობდა საქართველოს  ხალხური 
და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. საგამოფენოდ, ისტორი-
ულ  მასალებზე დაყრდნობით, წარმოდგენილი იქნა კავკასიის სხვადასხვა რეგიო-
ნების ხალხთა (მამაკაცისა და ქალის)  სამოსები,  რომლებიც  ეთნოგრაფმა  ასმათ  
საღირიძემ ორიგინალს  მაქსიმალურად მიამსგავსა. ესენია: ქართველთა, ჩრდილო 
კავკასიელთა, სომეხთა, აზერბაიჯანელთა და  იმ  ეთნიკური  ჯგუფების  სამოსე-
ბი,  რომლებიც  არც  ისე  დიდი ხნის წინ დასახლდნენ კავკასიაში და მის  ეთნი-
კურ  უმცირესობას  წარმოადგენენ.  

2. 25 სექტემბერი - საჯარო ლექცია/პრეზენტაცია „ხატ-სალოცავები“ (სამიზნე 
ჯგუფი: მოსწავლეები, ფართო საზოგადოება). აღნიშნული ღონისძიება გაიმართა  
თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში და მნიშვნელოვანი იყო სკოლის მოსწავლეების 
სამეცნიერო პროცესებში ჩართულობის გამო.
საჯარო ლექცია/პრეზენტაციაზე, წარდგენილი იქნა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის არქივში დაცული ეთნოგრაფიული 
გრაფიკული მასალა, რომელიც მოპოვებულია გასული საუკუნის 30-იანი წლების 
დასაწყისიდან. 

მიმდინარე წელს, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში, სკოლის 
მოსწავლეებისათვის ჩატარდა საგანმანათლებლო ლექცია, რომელიც შეეხებოდა 
საისტორიო მეცნიერების დანიშნულებასა და მიზანს; „საქართველოს ყოვლადწმინდა 
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ღვთისმშობლის წილხვდომილობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი 
ღონისძიებების ფარგლებში, ინსტიტუტის თანამშრომლებმა დასავლეთ 
საქართველოს რეგიონების, კერძოდ: აჭარის, სამეგრელოს, იმერეთის, რაჭის 
სკოლების ისტორიის პედაგოგებისთვის, ჩაატარეს საგანმანათლებლო ლექციები 
თემაზე - „საქართველო - ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა.“ ღონისძიების 
ორგანიზატორები იყვნენ: საქართველოს საპატრიარქო და ისტორიის, ეთნოლოგიის, 
რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი.

2019 წელსაც გრძელდებოდა ინსტიტუტის მუდმივმოქმედი სემინარი - 
„საინსტიტუტო საუბრები“, რომელზეც წარმოდგენილი იქნა 10 მოხსენება როგორც 
ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის, ასევე მოწვეული მეცნიერების მიერ. 

2019 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტსა და ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის გენეტიკის დეპარტამენტს შორის 
შორის გასაფორმებლად მომზადდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, 
რომელიც ითვალისწინებს ინსტიტუტის ანთროპოლოგიური კვლევის 
ლაბორატორიაში დაცული არქეოლოგიური მასალის (პალეომოსახლეობის) 
კომპლექსურ კვლევასა და ერთობლივი სამეცნიერო პროდუქციის შექმნას.

გარდა სამეცნიერო გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოებისა, მიმდინარე წელს 
ინსტიტუტმა განახორციელა სხვა საქმიანობებიც, რისი აღნიშვნაც მნიშვნელოვნად 
მიგვაჩნია.

2019 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობდა შემდეგი ტიპის 
სამუშაოები:

 ახალი ერთეულების მიღება: 

მიმდინარე წელს ბიბლიოთეკაში შემოსული ახალი ერთეულები განაწილდა შემდეგ 
ფონდებში:  

 ქართულენოვანი წიგნები. 
 რუსულენოვანი წიგნები. 
 კერძო კოლექციები.  
 ენციკლოპედიები და ლექსიკონები. 
 მცირეფორმატიანი წიგნები. 
 ევროპულ ენებზე წიგნები. 
 ქართულენოვანი პერიოდული გამოცემები. 
 ატლასები და რუკები. 

შემოვიდა 1200-ზე მეტი ერთეული (მათ შორის: 2019 წელს ბიბლიოთეკას შეემატა 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომლების - ირაკლი 
სურგულაძისა (918 ერთეული) და კიაზო კვიჟინაძისა (115 ერთეული), ასევე 
ისტორიკოს მზია სურგულაძის (35 ერთეული) პირადი წიგნები).

 ახალი ფონდების შექმნა: 
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2019 წელს ბიბლიოთეკაში შეიქმნა ისტორიკოს ირაკლი სურგულაძის წიგნების 
პირადი ფონდი (ი.ს.).   

 კატალოგიზაცია: 

აღიწერა კ. კვიჟინაძის სახელობითი წიგნადი ფონდი და შეიქმნა საინვენტარო 
კატალოგი; ბიბლიოთეკაში 2019 წელს შემოსული ყველა ერთეულის მონაცემი 
შევიდა საინვენტარო ნუსხა-კატალოგში და დამუშავდა ერთეულები ტექნიკური 
თვალსაზრისით.      

 გამოფენა-პრეზენტაცია:

2019 წლის 15 მაისს ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიმართა შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების 
ფარგლებში გამოცემული ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების წიგნების 
გამოფენა-პრეზენტაცია. სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა 
წარმოადგინეს პრეზენტაციები, ისაუბრეს გამოცემების მნიშვნელობასა და 
მიზნებზე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტიდან პრეზენტაციას უძღვებოდა ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 
გამგე - შალვა გლოველი.

 მკითხველთა მომსახურეობა: 

2019 წელს ბიბლიოთეკიდან მკითხველებზე გაიცა 223 ერთეული; ბიბლიოთეკაში 
დაბრუნდა 179 ერთეული. 

137

62 75

167

82 85

402

223

179

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

მკითხველთა 
მომსახურება

გაცემული წიგნები დაბრუნებული წიგნები

მკითხველთა მომსახურება

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი
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ინსტიტუტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთეულია ისტორიული და 
ეთნოლოგიური საარქივო ფონდი, რომელიც უნიკალურია თავისი მასალით. 2019 
წელს ინსტიტუტის საარქივო ფონდში სამუშაოები მიმდინარეობდა სხვადასხვა 
მიმართულებით:

I. საარქივო მასალების გამოყენება:

ა) მომსახურება: 
საარქივო მასალებით მუდმივად სარგებლებლობდნენ ინსტიტუტის 

თანამშრომლები,  უნივერსიტეტის სტუდენტები და დოქტორანტები, სხვადასხვა 
სამეცნერო დაწესებულების მეცნიერ-თანამშრომლები და მკვლევარები. 

ბ) გამოყენება და პოპულარიზაცია:

1. გამომცემლობა „ინტელექტთან“ ერთად მომზადდა ერთობლივი პროექტი, 
რომლის ფარგლებშიც, არქივში დაცულ  გრაფიკულ მასალებზე დაყრდნობით,  
გამომცემლობა მოამზადებს და დაბეჭდავს  სვანეთის თემატიკასთან 
დაკავშირებულ ღია ბარათებს.

2. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კვირეულის ფარგლებში, კლასიკურ გიმნაზიაში 
ჩატარებული ლექციის პარალელურად მოხდა საარქივო მასალების გამოფენა.

3. ა/წ 10 ივნისს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიმართა 
კონცერტი-გამოფენა „ერთი ხეობის ფოლკლორი – ჭვანა,“ სადაც წარმოდგენილი 
იქნა 1930-იან, 50-იან და 70-იან წლებში ჭვანის ხეობაში ჩაწერილი ტრადიციული 
მრავალხმიანი სიმღერები, რომლებიც დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  არქივში. 
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4. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორის, 
ზვიად გაბისონიას, ინსტიტუტში სტუმრობის დროს, მოხდა საარქივო მასალის 
პრეზენტაცია. 

II. დიგიტალიზაცია- კონსერვაცია:

1. თსუ ბიბლიოთეკის რესტავრაციის განყოფილებამ გაწმინდა და კონსერვაციის 
სამუშაოები ჩაუტარა არქივში დაცულ, სოკოთი დაზიანებულ შინამრეწველობის 
მასალებს (23 საქაღალდე, დაახლოებით, 1 500 ფურცელი).

2. ციფრულ მატარებელზე მაღალი რეზოლუციის ფოტოგრაფირებით მოხდა 50 
ერთეული დიდი ფორმატის (A1; A0) საარქივო გრაფიკული მასალის 
დიგიტალიზაცია. 

III. სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა:

მიმდინარე წელს, საარქივო განყოფილება, სატაჟირების პროგრამის  ორივე ეტაპში 
მონაწილეობდა. სტაჟიორებმა არქივის თანამშრომლებთან ერთად, დაამუშავეს ალ. 
ბენდიანიშვილის პირადი საარქივო ფონდი.

IV. ახალი ფონდებით შევსება:

მიმდინარე წელს ინსტიტუტის არქივს საჩუქრად გადმოეცა: ირაკლი 
სურგულაძის, მამისა ბერძნიშვილის, კიაზო კვიჟინაძისა და შალვა ლეჟავას  პირადი 
საარქივო მასალები. მიმდინარეობს მათი დახარისხების, კლასიფიცირებისა და 
პირველადი საარქივო აღწერის სამუშაოები.

2019 წელს შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში ინსტიტუტის მიერ 
წარდგენილმა ორმა პროექტმა გაიმარჯვა, რომლებიც მომავალ წელს შესრულდება: 1. 
საკონფერენციო გრანტი „კავკასიის კარი“ - საქართველოს ჩრდილოეთი კარიბჭე“ 
(BRG-II-19-137);  2. „თრუსო - ისტორიული და ეთნოკულტურული პრობლემები“ 
(BRG-I-19-190).

2019 წელს ინსტიტუტი მონაწილეობდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში. 
რეგისტრაცია გაიარა 3 სტუდენტმა. ისინი იმუშავებენ ისტორიულ და ეთნოლოგიურ 
არქივში; ასევე, ერთი მათგანი სტაჟირებას გაივლის ახალი და უახლესი ისტორიის 
განყოფილებაში.

ფუნქციონირებს ინსტიტუტის ვებ-გვერდი: www.institutehist.ucoz.net, რომელიც 
მუდმივად ახლდება ინფორმაციით.

 

http://www.institutehist.ucoz.net/


ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის 

ინსტიტუტი 

 

ინსტიტუტის დირექტორი - რევაზ კვატაშიძე 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

 

1 

M.Kvinikadze, 

D.Kuparadze, 

 V.Kirakosyan,  

D.Pataridze. 

World Science. № 2 (42), Vol.1, 

February 2019 Multidisciplinary 

Scientific Edition. P.p. 13-18. 

DOI: 

https//doi.org/10.31435/rsglobal_ws 

2 A.G. Tvalchrelidze, 

 Kh. Tabagari 

American new sanction against Iran: 

Challenges for economic growth. 

Elixir Social Studies, Vol. 126, 2019, 

pp. 52504-52513 

 

 

ISSN:2229-712X DOI n/d 

3 A.G. Tvalchrelidze, 

 P.J. Kervalishvili 

Economic security of the southern 

Caucasus: opportunities and 

challenges. Nanotechnology 

Perceptions, 2019, Vol. 15, pp. 21-47 

ISSN:16606795; h-index  8; SCImago 

Journal Rank (SJR) 0.127 

4 მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

 

 

European Chemical Bulletin, 8 (5), 

164-170 

 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.1

64-170 

 

5 ე. შაფაქიძე,  

ი. გეჯაძე,  

მ. ნადირაშვილი,  

ვ. მაისურაძე,  

თ. პეტრიაშვილი,  

ა. სხვიტარიძე 

 

 

International Journal of Applied 

Engineering Research. 14(18), 3689-

3695 

 

 

ISSN 0973-4562 

6 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

Research Journal of Life Sciences, 

Bioinformatics, Pharmaceutical and 

Chemical Sciences (RJLBPCS);   5(2), 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

E-ISSN : 2454-6348 



ნ. ესაკია 

 

 

47-62 

Impact-factor : 0, 896 

(2018)  https://isindexing.com/isi/ 

ინდექსირებულია  Crossref ; ISI, etc. 

Scopus-and Web of Science -under 

process  

 

2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN  

 

 

1 

მ. მაქაძე,  

ბ. თუთბერიძე, 

მ. ახალკაციშვილი, 

ნ. კობახიძე,  

დ. მაქაძე 

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მოამბე, 13(3) 

 

 

 

ISSN - 0132 - 1447 

 

 

2 მ. ტყემალაძე, 

მ. მაქაძე 

(სამთო ჟურნალი), 2(41) ISSN - 1512 – 407x 

 

 

3 

 

M.Kvinikadze, 

D.Kuparadze, 

V.Kirakosyan, 

D.Pataridze. 

 

World Science. № 2 (42), Vol.1, February 

2019 Multidisciplinary Scientific Edition. 

P.p. 13-18. 

 

ISSN 2413-1032  

(DOI: 

https//doi.org/10.31435/rsglobal_ws) 

4 ვ. ნადირაძე სამთო ჟურნალი #1 (42), 2019. გვ. 13-16. 

 

ISSN 1512 – 407X 
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უნივერსიტეტის გამომცემლობა.  

ISBN-978-9941-13-869-0 

 

 

3 

ვ. გელეიშვილი,  

ნ. პატარიძე,  

მ. ტაბატაძე,  

ნ. ჯაფარიძე 

თბილისი, საგამომცემლო სახლი 

„ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 

 

ISBN-978-9941-13-869-0 

4 

ვ. გელეიშვილი,  

დ. ბლუაშვილი,  

შ. გეგია,  

ნ. პატარიძე,  

ნ. ჯაფარიძე 

თბილისი, საგამომცემლო სახლი 

„ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 

 

ISBN 978-9941-28-444-1 

5 

კონფერენციის მასალები 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

 

 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

  

 

ISBN 978-9941-28-432-8 

 

6 სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები 

ე. შაფაქიძე,  

რ. სხვიტარიძე, 

ი. გეჯაძე, 

 

 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

  

 

ISBN 978-9941-28-432-8 

 



ი. ქამუშაძე, 

ლ. გაბუნია, 

თ. პეტრიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 

უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 

დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება 

(პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება. 
 

ვაჟა გელეიშვილი - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 

 

დავით არევაძე - მთავარი  მეცნიერ თანამშრომელი 

მურად ტყემალაძე - მეცნიერ თანამშრომელი 

გვარამ ბენიძე - მეცნიერ თანამშრომელი 

ავთანდილ კვიციანი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

ავთანდილ გომელაური - მეცნიერ თანამშრომელი 

მირიან გაგნიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

მირიან მაქაძე - მეცნიერ თანამშრომელი 

დავით მაქაძე - წამყვენი ინჟინერი 

ნინო წიკლაური - ინჟინერი 

გიორგი კელეპტრიშვილი - წამყვენი ინჟინერი 

ბოკუჩავა ვახტანგი - წამყვანი ინჟინერი 

ნუცა ტაბაღუა - წამყვენი ინჟინერი 

გიორგი ზაზაძე - ინჟინერი 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 №1 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

 

„საქართველოს ბუნებრივი ქვები“ 

– „საქართველოს ტრავერტინები“ 

 

2019-2020 
ვაჟა გელეიშვილი -  ხელმძღვანელი 

მურად ტყემალაძე - შემსრულებელი 

გიორგი ზაზაძე -  შემსრულებელი 

2019 წელს შესრულდა სამუშაოები შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო 

სვანეთის, მცხეთა-მთიანეთის და თუშეთის რეგიონებში. შეგროვილია ახალი ინფორმაცია ტრავერტინების 

29 საბადო-გამოვლინებებიდან. შესრულებულია მათი ფოტო დოკუმენტაცია, დადგენილია 

ნიმუშებისაღების კოორდინატები, მიმდინარეობს მათი ფიზიკური დამუშავება (დახერხვა-მოშლიფვა) - 

სადემონსტრაციო მასალების დამხადება. 

2019 წელს ქვიური მასალის დამუშავებისთვის მოეწყო ახალი ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია 

თანამედროვე სახერხი და საშლიფე მანქანა-დანადგარებით და ქანების ფიზიკური და მექანიკური 

თვისებების შემსწავლელი აპარატურით.  
 

  

№2 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 



მითითებით  

 

კახეთის რეგიონის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების 

მინერალურ-რესურსული 

ფაქტორები - ალაზანგაღმა 

კახეთის ქვედა-შუაიურული 

ფიქლებრივი ტერიგენული 

სარტყელის სტორი-

საცხვრეხორხის განივი 

სეგმენტის შეფასება ოქროს 

გამადნებაზე. 

 

მეცნიერების დარგი: მადნეული 

საბადოების გეოლოგია-

მეტალოგენია. არამადნეული 

საბადოების მინერაგენია. 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ფერადი მეტალებისა და ოქროს 

საბადოების პროგნოზირება 

(პროგნოზულ-ძებნითი 

კრიტერიუმების შემუშავება). 

არამადნეული საბადოების 

სამრეწველო პოტენციალის 

შეფასება. 

დაწყება 01.06.2019წ.-დამთავრება 

31.12.2021წ. 

გ. ბენიძე- ხელმძღვანელი 

მ. მაქაძე შემსრულებელი 

დ.მაქაძე შემსრულებელი 

         აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები ადრე განხორციელებული პროექტის 

(„კახეთის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მინერალურ-რესურსული ფაქტორები“) 

გაგრძელებას წარმოადგენს, მისი შედეგებით არის გაპირობებული. 

სტორი-საცხვრეხორხის განივი (სუბმერიდიონალური) სეგმენტი ალაზანგაღმა კახეთის ქვედა-

შუაიურული ფიქლებრივი ტერიგენული სარტყელის ფარგლებშია გამოყოფილი. იგი წარმოადგენს 

ანტიკლინურ სტრუქტურას (სტორი-ლოფოთის ანტიკლინორიუმი), რომლის გული აგებულია სინემურულ-

ქვედაპლინსბახური სტორის წყების ქვიშაქვებითა და გრაველიტებით ასპიდიზირებული თიხაფიქლების 

შუა შრეებითა და დასტებით. ფრთის პოზიციებს კი იკავებენ ზედაპლინსბახური მონოტონური 

თიხაფიქლებისა და ტოარსული ქვიშაქვა-ალევროლით-თიხაფიქლური შრენარები. სეგმენტის 

ინდივიდუალობას განაპირობებს სუბგანედური (გასწვრივი) ღრმული რღვევები (ცენტრალური და მაწიმის) 

და მათი გამკვეთი სუბმერიდიონალური (განივი) სტორი-საცხვრეხორხის ღრმული რღვევა. ეს რღვევები 

ასრულებენ მაგმამაგენერიზებელი და მადანმაკონტროლებელი სტრუქტურების ფუნქციონირებას. 

აღნიშნული სეგმენტის მეტალოგენიურ სპეციფიკას განსაზღვრავს სპილენძ-პოლიმეტალური 

პროფილის მადანმატარებელი მეგასისტემა, რომელიც გამოვლენილია ქვედა-შუაიურული ფიქლებრივი 

ტერიგენული სარტყელის გავრცელების მთელ სიგრძეზე (მიმართებაზე) კავკასიონის ქედის გასწვრივ. იგი 

მოიცავს სხვადასხვა გენერაციის მადანმატარებელ სისტემებს, რომელთა ფორმირება ხდებოდა იურული 

კიდურა ზღვის ევოლუციის პრეკოლიზიურ (სპრედინგულ) და სინკოლიზიურ (კოლიზიურ) ეტაპებზე. 

შესაბამისად გამოიყოფა სპრედინგული (სინსედიმენტაციური) და კოლიზიური (პოსტსედიმენტაციური) 

მადანმატარებელი სისტემები, წარმოდგენილი ძარღვულ-შტოკვერკული სპილენძ-პოლიმეტალური 

მადანგამოვლინებებით და ოქრო-სულფიდური კვარც-ძარღვული გამადნებებით. 

კოლიზიური მადანმატარებელი სისტემის გენერაცია-ფუნქციონირება ხდებოდა გვიანბაიოსურ-

ადრებათურიდან კონსედიმენტაციური დანაოჭების კვალდაკვალ. პირველი გენერაციის მადანმატარებელ 

სისტემებთან დაკავშირებულია მადანწარმოქმნის ჰიდროთერმულ-მეტამორფოგენული ეტაპი. ამ დროს 

მადანმატარებელი ხსნარები პირველად პირიტს კვარცის ძარღვებიდან გარდაქმნიდნენ პიროტინად და 

გამოლექავდნენ ქალკოპირიტს ხშირად სფალერიტთან ერთად, რაც განაპირობებდა სპილენძ-პიროტინული 

ძარღვული მადნების ფორმირებას ტერიგენულ და მაგმურ ქანებში. უფრო გვიანდელმა პოსტბათურმა 



(კალოვიურის წინა) დანაოჭებამ გამოიწვია ჰიდროთერმული პროცესების ახალი ეტაპი - მეორე გენერაციის 

მადანმატარებელი სისტემის სტიმულირება, რომლის შედეგად მოხდა პირიტ-პოლიმეტალური და ტყვია 

თუთიის ძარღვული მადნების ფორმირება ხშირად თანმდევი ოქროს მინერალიზაციით. ამ უკანასკნელთა 

ზედდების შემთხვევაში პიროტინულ (სპილენძ-პიროტინულ) ძარღვულ წარმონაქმნებზე ფორმირებულია 

პოლიქრონული პიროტინ-პოლიმეტალური მადნები. 

სტორი-საცხვრეხორხის სეგმენტის ფარგლებში ოქროსმატარებელია სპილენძ-პოლიმეტელური 

მადნების თითქმის ყველა მინერალური ტიპი, თუმცაღა ამ მეტალის ყველაზე დიდი კონცენტრაციები 

აღინიშნება მონოქრონულ პირიტ-პოლიმეტალურ და პოლიქრონულ პიროტინ-პოლიმეტალურ მადნებში. 

მდ. საცხვრეხორხის ზედა წელის ფარგლებში ტოარსულ ქვიშაქვა-თიხაფიქლების შრენარში 

ლოკალიზებულ ფიცრისწვერის პირიტ-პოლიმეტალურ მადანგამოვლინებაში ოქროს შემცველობა 2,7 გ/ტ-

ზე შეადგენს. სტორის ხეობის სინემურულ-ქვედაპლინსბახური სახეცვლილი ქვიშაქვების (კვარციტების) 

ფონზე გვიანიურული პიროტინ-პოლიმეტალურ მადნებში უბან-უბან დაიკვირვება ოქრო-ბისმუტ-

ტელურის მინერალური ასოციაცია. მის შედგენილობაში შედის ბისმუტის, ვერცხლის და ოქროს 

ტელურიდები, აგრეთვე თვითნაბადი ოქრო, არსენოპირიტი და ლინეიტი, რომლებიც კონცენტრირებულ 

არიან პიროტინის და ქალკოპირიტის მარცვალთშორის ინტერსტიციებში. ოქროს შემცველობა აღნიშნული 

მინერალებიტ იმპრეგნირებულ უბნებში საკმაოდ შთამბეჭდავია - 0,9- დან 13,5 გ/ტ - ის ფარგლებში (ა. 

აქიმიძის მონაცემები). 

ოქროს შარავანდენული შემცველობებით ხასიათდებიან კვარცის (ხშირად ქლორიტთან ერთად) 

ალპინოტიპური პტიგმატიტური ძარღვები ტექტონიკური აშლილობის ზონასთან დაკავშირებულ წათრევის 

ნაოჭებში. ისინი ფართოდ არიან წარმოდგენილი შეცოცებითი რღვევების არეალებში. ოქროს შემცველობა ამ 

ძარღვებში არ აღემატება 0,3 გ/ტ-ზე. თუმცა კახეთის მოსაზღვრე ბელოქანის (აზერბაიჯანი) რაიონში 

ამგვარი პტიგმატიტური კვარცის ძარღვის ერთ სინჯში ოქროს 4,11 გ/ტ-ზე შემცველობები იქნა 

დაფიქსირებული (Кулбанов у др, 1981). სავარაუდოდ სტორი-საცხვრეხორხის სეგმენტის შეცოცებითი 

რღვევებით მოცული ქანების დაქერცვლის ზონები კვარც-მცირესულფიდური პტიგმატიტური ძარღვების 

ფართო გავრცელებით წარმოადგენენ პერსპექტიულ სტრუქტურებს ოქროს სამრეწველო მნიშვნელობის 

დაგროვებების გამოვლენისათვის, ერძოდ ხაზი ესმება ხეილის ტიპის (აშშ, სამხრეთ კაროლინა) ოქროს 

საბადოს აღმოჩენის შესაძლებლობას, 

საანგარიშო პერიოდში მოძიებულ და შესწავლილ იქნა ფონდური და ლიტერატურული მასალები 

სტორი-საცხვრეხორხის სეგმენტის გეოლოგიური  აგებულებისა და მადნიანობის შესახებ. 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ოქროს შემცველობაზე დასინჯვის ადრე შესრულებული სამუშაოების 

შედეგების მოძიებას. 

არსებული მასალების საფუძველზე შედგენილია სტორი-საცხვრეხორხის სეგმენტის სტრუქტურულ-

გეოლოგიური რუკა მადნიანი დატვირთვით მასშტაბში 1:50000. რუკაზე დატანილია სპილენძ-

პოლიმეტალური პროფილის ცნობილი მადანგამოვლინებები მათი  ოქროსშემცველობის ხაზგასმით, 

აგრეთვე შეცოცებით რღვევებთან დაკავშირებული ქანების დაქერცვლის ზონები წათრევის ნაოჭებით და 

კვარცის პტიგმატიტური ძარღვებით. ისინი ოქროიანობაზე მომავალ წელს იქნება შესწავლილი. 

მიმდინარე წელს საველე სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური საშუალება არ გვქონდა, თუმცა წინა 

წლებში შესრულებული სამუშაოების ქვიური მასალიდან შევარჩიეთ სტორი-საცხვრეხორხის სეგმენტის 

მადნიანი მინერალიზაციის ზონების ამსახველი ნიმუშები, მოვამზადეთ სინჯები და გადავეცით ქიმიურ 

ლაბორატორიას ოქროს შემცველობაზე საანალიზოდ. 

მოტანილი და სხვა პროგნოზული ორიენტირები ალაზანგაღმა კახეთის ქვედა-შუაიურული 

ფიქლებრივი ტერიგენული სარტყელის სტორი-საცხვრეხორხის სეგმენტს წარმოაჩენს პერსპექტიულ 

ობიექტად ოქროს გამადნებაზე.  

 

1.2. 

№3 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 



 

ოქროს გამადნების გეოლოგიურ-

ძებნითი კრიტერიუმების დადგენა 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

საქართველოს ვულკანოგენურ-

დანალექ წარმონაქმნებში 

(გეოლოგია, მინერალური 

რესურსები) 

01.01.2015 - 31.12.2019  

ა. კვიციანი - ხელმძღვანელი  

ა. გომელაური - შემსრულებელი 

მ. გაგნიძე - შემსრულებელი 

ნ. წიკლაური - შემსრულებელი 

 

        კვლევითი პროექტით გათვალისწინებულია ოქროს გამადნების გეოლოგიურ-ძებნითი 

კრიტერიუმების შემუშავება სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ვულკანოგენურ-დანალექ 

წარმონაქმნებში. 

        ენდოგენური საბადოები და მადანგამოვლინებები გამოირჩევიან არა მარტო გენეტური, არამედ 

აგრეთვე მათთვის დამახასიათებელი გეოლოგიური აგებულების თავისებურებებით. მიუხედავად 

აღნიშნულისა მადნიან ობიექტებს, როგორც ერთიანი მადნიანი სისტემის შემადგენელ ნაწილებს, გააჩნია 

ბევრი საერთო ნიშანი.  

        ენდოგენური გამადნების გეოლოგიურ-ძებნითი კრიტერიუმების შემუშავება ეფუძნება შესაბამისი 

ტიპის საბადოების გეოლოგიური მოდელების შექმნას და მათ ანალიზს, ანალოგიური ტიპის ობიექტების 

გამოვლენის მიზნით. 

        საანგარიშო პერიოდში სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ვულკანოგენურ-დანალექ წარმონაქმნებში 

ლოკალიზებული ოქროსმატარებელი ობიექტების გეოლოგიური აგებულების თავისებურებებიდან 

გამომდინარე, დგინდება ოქროს გამადნების პირდაპირი და არაპირდაპირი გეოლოგიურ-ძებნითი ნიშნები 

და კრიტერიუმების შემდეგი ჯგუფები: 

- სტრატიგრაფიული; 

- ტექტონიკური; 

- მაგმატოგენური; 

- სტრუქტურული; 

- ფორმაციული; 

- ლითოლოგიურ-ფაციალური; 

- პეტროლოგიური; 

- მინერალოგიური; 

- გეოქიმიური; 

- გეოფიზიკური; 

- გეომორფოლოგიური; 

- ისტორიულ-გეოგრაფიული. 

    საბადოების მოცემული ძებნითი კრიტერიუმების ჯგუფები მოიცავს ზოგად, რეგიონულ, ირიბ და 

კონკრეტულ, ლოკალურ, პირდაპირ გეოლოგიურ-ძებნით კრიტერიუმებს. 

    მოყვანილი ძებნითი კრიტერიუმების კომპლექსი რეკომენდებულია გამოყენებულ იქნეს როგორც 

ზედაპირზე გამომავალი, აგრეთვე განსაკუთრებით ზედაპირზე გამოუსვლელი, ანუ ღრმად განთავსებული 

მადნიანი ობიექტების ძებნის და პროგნოზირების საქმეში. აღნიშნული ეხება როგორც სამხრეთ-

აღმოსავლეთ საქართველოს ვულკანოგენურ-დანალექი წარმონაქმნების გავრცელების არეალს, ასევე 

მსგავსი გეოლოგიური აგებულების მქონე რეგიონებს. 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 



1 

“ვულკანური პროცესების 

ზეგავლენა ეკოსისტემების აბიოტურ 

და ბიოტურ კომპონენტებზე - 

სამხრეთ საქართველოს ვულკანური 

არეალის მაგალითზე” 

მეცნიერების დარგი-გეოლოგია, 

სამეცნიერო მიმართულება-

ვულკანოლოგია. 

PhD_F_17_235. 

  01/11/2017-2020 
მირიან მაქაძე - პროექტის 

ხელმძღვანელი 

2 

„ბერთაკარისა და ბნელი ხევის 

ოქრო‐ მცირესულფიდური 

ეპითერმული საბადოების 

გეოლოგიური 

აგებულება:  სტრუქტურა, პეტროლო

გია და ოქროს გამადნების 

თავისებურებანი“ დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

დაფინანსების საგრანტო კონკურსი. 

PHDF‐18‐630. 

2018-2020 
დავით მაქაძე - პროექტის 

ხელმძღვანელი 

       1. წარმოდგენილი ანგარიში არის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროექტის გრანტით 

დაფინანსების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის: ვულკანური  პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემების 

აბიოტურ და ბიოტურ კომპონენტებზე - სამხრეთ საქართველოს ვულკანური არეალის მაგალითზე მე-3 

საანგარიშო პერიოდის შუალედური ანგარიში. 

აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში მოხდა საველე სამუშაოების დროს გოდერძის უღელტეხილის, ქისათიბის 

დიატომიტების საბადოს, კორხის, თოკის, ხერთვისის, ტოლოშის და დმანისის მიდამოებში აღებული 

მასალის მოკროსკოპული (პოლარიზაციული მიკროსკოპით) და გეოქიმიური შესწავლა. დამუშავდა და 

გაანალიზდა კანადის ლაბორატორიიდან მიღებული ანალიზის შედეგები. დამატებითი ანალიტიკური 

სამუშაოები მიმდინარეობს დასავლეთ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის 

სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიის და გეოფიზიკის 

ინსტიტუტში, სადაც კვლევითი ვიზიტით  ვიმყოფებოდი 5-7 აპრილის პერიოდში და შესრულდა ნიმუშების  

ანალიზი მასკანირებელ ელექტრონულ მიკროსკოპზე (SEM).  

კვლევის ამ ეტაპზე მიღებული შედეგები განხილულია 3 საერთაშორისო კონფერენციაზე, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციაზე გეოლოგიის 

დარგის თანამედროვე პრობლემების შესახებ, სადაც გაკეთდა მოხსენება შემდეგი სათაურით: „ზედამიოცენ-

ქვედაპლიოცენური გოდერძის წყების აგებულება (გოდერძის უღელტეხილი, სამხრეთ საქართველო): 

პალეოგარემოს რეკონსტრუქციის საფუძვლებით“, აზერბაიჯანში, ქალაქ ბაქოში გამართულ ახალგაზრდა 

მეცნიერების და სტუდენტების VII საერთაშორისო კონფერენციაზე, პოსტერული პრეზენტაცია თემით: 

„ზედამიოცენ-ქვედაპლიოცენური გოდერძის წყების აგებულება (გოდერძის უღელტეხილი, სამხრეთ 

საქართველო)“ რომლებიც მე-2 საანგარიშო პერიოდს დაემთხვა. ორივე პროდუქტზე (აბსტრაქტი და 

პოსტერი) მითითებულია რომ აღნიშნული კვლევა ხორციელდება შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით. პოსტერის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე DOI: 

10.13140/RG.2.2.23103.15524. მესამე საანგარიშო პერიოდში, გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული იყო 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. გამომდინარე იქედან, რომ კანადის 

ლაბორატორიიდან ლაბორატორიული ანალიზების პასუხის მიღება დაგვიანდა, შესაბამისად აღნიშნულ 

საანგარიშო პერიოდში საზღვარგარეთ საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება 

ვერ მოხერხდა. ლაბორატორული ანალიზების შედეგების მიღების და მისი გაანალიზების შემდეგ, შეირჩა 

იტალიაში, ქალაქ რომში 10-13 სექტემბერს დაგეგმილი საერთაშორისო სედიმენტოლოგიურ ასოციაციის 34-

ე საერთაშორისო კონფერენცია. სადაც გაკეთდა მეოთხე საანგარიშო პერიოდში მოხსენება შემდეგი თემით 
"Pencil-jointed clays from the Javakheti Volcanic Highland: mineralogy, petrogeochemistry and formation mechanisms, 
South Georgia". 

გრანტის ფარგლებში დაიბეჭდა გამოქვეყნდა სტატია: „New Species of the Fossil Flora in the Tuffs of the Goderdzi 



Suite /Goderdzi Pass Area/“  

ამჟამად მიმდინარეობს სტატიაზე მუშაობა საერთაშორისო მაღალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალში 

გამოსაქვეყნებლად. 

 

 2. წარმოდგენილი ანგარიში არის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროექტის გრანტით დაფინანსების 

კონკურსში გამარჯვებული პროექტის: ბერთაკარისა და ბნელი ხევის ოქრო-მცირესულფიდური 

ეპითერმული საბადოების გეოლოგიური აგებულება: სტრუქტურა, პეტროლოგია და ოქროს გამადნების 

თავისებურებანი პირველი საანგარიშო პერიოდის შუალედური ანგარიში. აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში 

მოხდა ლიტერატურის მოძიება-დამუშავება, როგორც ქართული ისე უცხოურის, ლიტერატურა მოძიებული 

იქნა როგორც ბეჭვდითი ისე ელექტრონულ სახით. თუმცა უცხოური ლიტერატურის სრულად შეძენა ვერ 

მოხერხდა ამ საანგარიშო პერიოდში გამოვიყენეთ გრანტის მფლობელის ლიტერატურა პირადი 

ბიბლიოთეკიდან. შემუშავდა ლაბორატორიული სამუშაოების მეთოდიკა რომელსაც გამოვიყენებთ შემდეგ 

საანგარიშო პერიოდში ლაბორატორიული სამუშაოებისას. 

მეორე საანგარიშო პერიოდში მოხდა საბადოებზე საველე სამუშაოების ჩატარება უცხოელ კონსულტანთან 

ერთად. შედგენილია დეტალური ჭრილები და აღებულია შესაბამისი ქვიური მასალა ლაბორატორიული და 

პეტროგრაფიულ-პეტროლოგიური კვლევებისათვის. 

ამჟამად მზადდება მასალა უცხოურ ლაბორატორიაში საანალიზოდ გასაგზავნად. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 
ვ. გელეიშვილი 

ო. მაჭავარიანი 

საქართველოს ბუნებრივი 

სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვები 

თბილისი 826 

ქვეყნის მინერალური რესურსები ნაციონალური სიმდიდრეა, რომლის მოცულობა და ღირებულება არ 

ექვემდებარება პოლიტიკურ კოლიზიებს. ქვეყანა დაინტერესებულია თავისი წიაღისეული სიმდიდრეების 

რაციონალური გამოყენებით. მათი პოტენციალის შესწავლა-გადაფასება და ეფექტური გამოყენება 

აუცილებელია ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. 

საქართველოს მინერალური ნედლეულის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ბუნებრივი 

სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვები, რომლებსაც წლების განმავლობაში შეისწავლიდა ქვეყნის 

გეოლოგიური სამსახური, რის შედეგადაც შეიქმნა მნიშვნელოვანი მატერიალური ღირებულებანი. 

სხვადასხვა გათვლებით წიაღში მათი პოტენციალი რამდენიმე ათეული მილიარდი აშშ დოლარის 

ექვივალენტია. 

დღეისათვის ბუნებრივი ქვების 350-ზე მეტი საბადო და მადანგამოვლინებაა ცნობილი, მათ შორის 

სახელმწიფო ბალანსზე ირიცხება 52 საბადო A+B+C1 კატეგორიის - 179,2 მლნ მ3 და С2 კატეგორიის - 52,6 

მლნ მ3  მარაგებით.  

ქართული ბუნებრივი ქვები გამოირჩევიან ლამაზი დეკორატიულობით, დაბალი რადიაციითა და 

კარგი ფიზიკური და მექანიკური თვისებებით. 

გასული საუკუნის ოთხმოციან წლებში საქართველოში ყოველწლიურად მოიპოვებდნენ დაახლოებით 

1,5 მლნ მ3 ქვას (მარმარილო, ტეშენიტი, ტუფი, ბაზალტი და სხვა).  მათი დამუშავების შედეგად 

მიიღებოდა ბლოკები, ფილები, ბორდიურები, კიბის საფეხურები, დეკორატიული ღორღი და სხვა. ეს 

მასალები საუკუნეების განმავლობაში ფართოდ გამოიყენებოდა როგორც საერო, ასევე საეკლესიო 

მშენებლობაში. 



მოსაპირკეთებელი მასალების შერჩევის, მოპოვებისა და გადამუშავების საკითხი განსაკუთრებით 

აქტუალურია ქვეყანაში ამჟამად მიმდინარე ფართო პროფილის სამშენებლო სამუშაოებისათვის. 

დღეისათვის მოსაპირკეთებელი ქვების მოპოვება და დამუშავება ხშირ შემთხვევაში შემთხვევით 

ხასიათს ატარებს. მხოლოდ ცალკეული მრეწველები ახერხებენ მცირე, ძირითადად ადგილობრივი 

შეკვეთების შესრულებას. ქვეყანა კარგავს მნიშვნელოვან შემოსავლებს, ადგილობრივი მოსახლეობა 

დაუსაქმებელია. პრაქტიკულად, არ არსებობს ამ ღირებულებების ბაზრისთვის შეთავაზების მექანიზმი. 

საქართველოს შიდა სამომხმარებლო ბაზარი გაჯერებულია დაბალი ხარისხის და იაფი უცხოური 

წარმოების მოსაპირკეთებელი და სანახელავო ქვებით, ხოლო საქართველოს მოსაპირკეთებელი და 

სანახელავო ქვების უდიდესი ნაწილი ბოლომდე შეუსწავლელია და გამოუყენებელია. არ არის საბადოების 

სრულყოფილი პასპორტიზაცია და შესაბამისად   მიმზიდველი საინვესტიციოდ. 

ამ წიაღისეულის ეფექტური კომერციალიზაციისათვის აუცილებელია მას, თანამედროვე 

სამონიტორინგო სამუშაოებისა და მაკროეკონომიკური ანალიზის გამოყენებით,  ზუსტი ფასეულობითი 

გამოსახულება მიეცეს და სათანადო რეკლამა გაეწიოს. 

საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვების პოტენციალის სრული წარმოჩენისა და საბაზრო 

ურთიერთობებში ჩართვის მიზნით სამუშაოებს 1995 წლიდან დღემდე ასრულებს კავკასიის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუტის თანამშრომელთა გუნდი. 

უპირველეს ყოვლისა საჭირო გახდა ცნობილ საბადოთა და მადანგამოვლინებათა სრული 

ინვენტარიზაცია და ახლად გამოვლენილი, აქამდე უცნობი უბნების შესწავლა. ჩატარდა დამატებითი 

გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური სამუშაოები ბურღვა-აფეთქებით დაზიანებულ, ადრე ექსპლუატაციაში მყოფ 

საბადოებზე. 

სამუშაოს პირველი ეტაპი დამთავრდა 2005 წელს - შედგენილ იქნა „საქართველოს ბუნებრივი  

მოსაპირკეთებელი ქვების“ I ტომი 85 ობიექტის ჩვენებით.  

მეორე ეტაპი შესრულდა 2009-2012 წლებში, შოთა რუსთაველის ფონდის დახმარებით, შედგენილ იქნა 

„საქართველოს მოსაპირკეთებელი ქვების“ II ტომი - 114 ობიექტის ჩვენებით. 

მათ გაგრძელებას წარმოადგენს ნაშრომი „საქართველოს ბუნებრივი ქვები“ რომელიც შესრულდა 2013- 

2015 წლებში შოთა რუსთაველის ფონდის დახმარებით. იგი შეიცავს 180 ობიექტს და წარმოადგენს ამ 

ციკლის III  ტომს.  

ამ ეტაპზე ბუნებრივი ქვების 350-ზე მეტ ობიექტზე ჩატარებული სამუშაოების შედეგად: 

მოძიებულ იქნა გეოლოგიურ ფონდებში დაცული ინფორმაცია და საავტორო მონაცემები; 

ცალკეულ მადანგამოვლინებებზე შესრულდა ლაბორატორიული სამუშაოები ქვების ქიმიური 

შედგენილობის, ფიზიკური და მექანიკური თვისებების დასადგენად; 

დამზადდა ქანების გამჭვირვალე შლიფები და ჩატარდა მათი პეტროგრაფიული შესწავლა - ქანის 

სახეობის განსაზღვრა; 

პერსპექტიულ უბნებზე დათვლილი იქნა საავტორო მარაგები; 

აღებულ იქნა საბადო-გამოვლინებების ადგილმდებარეობის კოორდინატები; 

შესრულდა საბადო-გამოვლინებების ფოტოდოკუმენტაცია; 

ყველა ობიექტიდან აღებულ იქნა მათი მახასიათებელი ქვიური მასალა, საიდანაც დამზადდა 

მოშლიფული და მოპრიალებული სადემონსტარიცო ფილები (ზომით 10x15 სმ), აგრეთვე სპეციალური 

ფორმის ნიმუშები ქანების ფიზიკური და მექანიკური თვისებების შესასწავლად; 

შესრულდა სადემონსტრაციო ნიმუშების ფერადი სკანირება - ფოტოგრაფირება; 

რეგიონების მიხედვით შედგენილ იქნა სქემატური რუკები  აღნიშნული  ობიექტების ჩვენებით; 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეიქმნა სპეციალური პასპორტები ობიექტების 

ადგილმდებარეობის, ქანის დასახელების, ფერის, დეკორატიულობის, ფიზიკური და მექანიკური 

თვისებების, ქიმიური შემადგენლობის, მარაგების, დამუშავების ხარისხისა და მათი გამოყენების 

სფეროების ჩვენებით. 

ამ მონაცემების საფუძველზე შეიქმნა  საინფორმაციო პაკეტი ბუნებრივი ქვების 350-მდე ობიექტზე. 

ნაშრომი შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. მომზადებულია შესაბამისი ელექტრონული 

ვერსია, რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე: http://georgiannaturalstones.com/ რაც ქმნის კარგ გარემოს 

საინვესტიციო საქმიანობისთვის - ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის სწრაფი განვითარებისთვის. 

წიგნი ასევე გამოსადეგია სამთო გეოლოგიის დარგის სტუდენტებისათვის და პრაქტიკოსი 

გეოლოგებისათვის. 

http://georgiannaturalstones.com/


 

2 
ვ. გელეიშვილი 

ო. მაჭავარიანი 

საქართველოს ბაზალტის 

საბადო-გამოვლინებები 

და მათი გამოყენების 

პერსპექტივები 

ISBN-978-9941-13-869-0 

თბილისი. ივანე 

ჯავახიშვილის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა.  

136 

წიგნში  „საქართველოს ბაზალტის საბადო-გამოვლინებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“ 

განხილულია საქართველოს ბაზალტებისა და დოლერიტების 50-ზე მეტი საბადო, მოცემულია თითოეული  

საბადოს საპასპორტო მონაცემები, განსაზღვრულია მათი GPS კოორდინატები, ქანების ფერი და 

დეკორატიულობა, მინერალური და ქიმიური შედგენილობა, ფიზიკური და მექანიკური თავისებურებანი, 

თითოეულ საბადოზე მითითებულია სამრეწველო და საავტორო მარაგები, დამუშავების ხარისხისა და 

გამოყენების სფეროების მითითებით. 

 

 

3 

ვ. გელეიშვილი,  

ნ. პატარიძე,  

მ. ტაბატაძე,  

ნ. ჯაფარიძე 

სასარგებლო 

წიაღისეულის მუზეუმი 

ISBN 978-9941-28-450-2 

თბილისი, 

საგამომცემლო სახლი 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

88 

მეთოდიკური ნაშრომი შედგენილია პირველად. მნიშვნელოვანია სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგია-

მინერალოგიის, მათი მადნების გენეტიკური და სტრუქტურულ-ტექსტურული თვისებების პრაქტიკული 

შესწავლის უზრუნველსაყოფად. 

შავი, ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი მეტალური სასარგებლო წიაღისეულის და სამთამადნო, 

ქიმიური, კერამიკული, სამშენებლო, ენერგეტიკული და სხვა არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის 

მახასიათებელი ნიმუშების ფერადი ფოტოები ნაშრომში წარმოდგენილია მყარი სასარგებლო წიაღისეულის 

საბადოების კლასიფიკაციის კლასიკური სისტემის მიხედვით. 

ნაშრომი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტების თეორიული და 

პრაქტიკული სწავლების პროცესში. ის ხელს შეუწყობს ლაბორატორიულ კვლევებს მეტალური და 

არამენტალური მადნების ნივთიერი და მინერალური შედგენილობის, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებებისა 

და გამოყენების სფეროს განსაზღვრაში. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ქვეყნის მინერალური რესურსების 

პოტენციალის წარმოსაჩენად ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შესაქმნელად. 

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. ის დააინტერესებს არა 

მარტო მადნიანი გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს, არამედ პრაქტიკოს გეოლოგებსაც 

 

4 

ვ. გელეიშვილი,  

ნ. ჯაფარიძე,  

ს. გველესიანი 

სტუდენტის საველე-

გეოლოგიური პრაქტიკის 

გზამკვლევი (ბოლნისის 

მადნიანი რაიონი) 

თბილისი, 

საგამომცემლო სახლი 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

101 

ნაშრომი „სტუდენტთა საველე-გეოლოგიური პარაქტიკის მეგზური (ბოლნისის მადნიანი რაიონი) 

შედგენილია იმ ცოდნის გასაღრმავებლად, რომელიც სტუდენტებს მიღებული აქვთ თეორიულ კურსში, 

ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე. 

წიგნში აღწერილია წიაღისეულ საბადოებსა და მადანგამოვლინებებზე საველე დაკვირვებების ჩატარების 

და ფიქსირების სპეციალური მეთოდები. 

საველე პრაქტიკის ჩასატარებლად შერჩეულია ბოლნისის მადნიანი რაიონის სხვადასხვა ტიპის მეტალური 

და არამეტალური საბადოები (მადანგამოვლინებები), მოცემულია შესაბამისი რუკები და ჭრილები. 

აღწერილია ათ საველე დღეზე გათვლილი 9 მარშრუტი, მათ შორის ერთი ორდღიანი მარშრუტის ჩატარება 

ღამის თევით, საველე ბანაკის მოწყობის თავისებურებების სწავლებით. 

მარშრუტებში გათვალისწინებულია აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლების 

დათვალიერება, მოცემულია მათი ფოტოები და არქიტექტურული სქემები. 



გამოცემა გამოადგება არა მარტო მადნეულის გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს, არამედ პრაქტიკოს 

გეოლოგებსაც. 

 

5 ვ. გელეიშვილი,  

დ. ბლუაშვილი,  

შ. გეგია,  

ნ. პატარიძე,  

ნ. ჯაფარიძე 

მეთოდიკური მითითებანი 

მყარი სასარგებლო 

წიაღისეულის ძებნა-

ძიების სასწავლო 

გეოლოგიური პრაქტიკის 

ჩასატარებლად 

ISBN 978-9941-28-444-1 

თბილისი, 

საგამომცემლო სახლი 

„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

24 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ზოგადად საველე პრაქტიკისათვის საჭირო სამი ეტაპი 

(მოსამზადებელი, საველე და კამერალური). განხილულია ბუნებრივ და ხელოვნურ გაშიშვლებებზე 

მუშაობის ზოგადი წესები, ქანებისა და მადნების აღწერის თავისებურებანი, ნიმუშის და სინჯის აღების და 

დოკუმენტაციის მეთოდები. 

განხილულია გეოლოგიური აგეგმვის, გეოლოგიური რუკის, გეოლოგიური ჭრილების, სტრატიგრაფიული 

სვეტის აგების და მადნიანი სხეულების შემოკონტურების ძირითადი პრინციპები, სასარგებლო 

წიაღისეულის მარაგების პირველადი შეფასების და მარაგების ანგარიშისთვის გამოყენებული მეთოდები. 

ნაშრომში მოცემულია საველე გეოლოგიური სამუშაოებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 

აღჭურვილობის ჩამონათვალი, საველე ბანაკის მოწყობის და საველე სამუშაოების დროს დასაცავი 

უსაფრთხოების წესები. 

მეთოდიკური მითითებანი მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიების სასწავლო გეოლოგიური 

პრაქტიკის ჩასატარებლად დაეხმარება არა მარტო მადნიანი გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს, 

არამედ პრაქტიკოს გეოლოგებსაც. 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება,   

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მირიან მაქაძე, 

ბეჟან თუთბერიძე, 

მარიამ 

ახალკაციშვილი, 

ნინო კობახიძე, 

დავით მაქაძე 

ნამარხი ფლორის 

ახალი სახეობები 

გოდერძის წყების 

ტუფებში 

(გოდერძის 

უღელტეხილის 

არეალი),  

ISSN - 0132 - 1447 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის მოამბე, 

13(3) 

 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემია, 2019 

7 

2 მურად ტყემალაძე, 

მირიან მაქაძე 

ფონოლითი, 

როგორც 

ნედლეული 

მრეწველობის 

სხვადასხვა 

დარგისათვის 

ISSN - 1512 – 407x 

(სამთო ჟურნალი), 

2(41) 

 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

6 

3 M. Gagnidze, 

A. Kvitsiani, D. 

Cheishvili 

Structural-Substanse 

Zoning in Bolnisi 

Ore-Bearing Region. 

 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2019 

       3 

 



6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ვიქტორ ალანია,  

ალექსანდრე ჭაბუკიანი,  

ონისე ენუქიძე,  

დავით მაქაძე ,  

ალექსანდრე გვენცაძე, 

ალექსანდრე რაზმაძე,  

ნიკო თევზაძე 

Structural Architecture of the 

Georgian Part of Lesser 

Caucasus Orogen Using Seismic 

Reflection Profiles 

(მცირე კავკასიონის ოროგენის 

საქართველოს ნაწილის 

სტრუქტურული აგებულება 

სეისმური არეკვლის 

პროფილების გამოყენებით) 

 

NATO ვორქშოპი G5566  

 8-10 ოქტომბერი 2019, თბილისი, 

  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№1 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

მირიან მაქაძე,  

ბეჟან თუთბერიძე.  

მარიამ ახალკაციშვილი, დავით 

მაქაძე 

 

Pencil-jointed clays from the 

Javakheti Volcanic Highland: 

mineralogy, petrogeochemistry and 

formation mechanisms, South 

Georgia 

(ჯავახეთის ვულკანური ზეგნის 

სვეტისებური განწევრების 

თიხები, მინერალოგია, 

პეტროგეოქიმია და ფორმირების 

მექანიზმი, სამხრეთ 

საქართველო) 

რომი, საპიენზას უნივერსიტეტი 

10 - 13 სექტ.  2019 

 

 

 

 

 

ცნობილია, რომ ვულკანიზმი ძირითადად გავლენას ახდენს არამხოლოდ ვულკანური რეგიონის ფარგლებში 

არსებული გარემოს ფორმირებაზე და ტრანსფორმაციაზე, არამედ მისი გავლენა ასეულობით და ათასეული 

კილომეტრის მოშორებითაც კი შეიმჩნევა. პირველ რიგში ვულკანიზმის გავლენა არსებულ გარემოზე და 

ეკოსისტემაზე ყველაზე მკაფიოა მისი მექანიკური, თერმული და ქიმიური ზემოქმედებით ლანდშაფტზე, 

ფლორასა და ფაუნაზე. გარემოზე მსგავსი ზემოქმედების კვალი კარგად ფიქსირდება სამხრეთ საქართველოს 

ვულკანური არეალის ფარგლებში, სადაც გამოიყოფა პოსტკოლიზიური კონტინენტური ვულკანიზმის სამი 

ძირითადი ფაზა: 1. გვიანმიოცენურ-ადრეპლიოცენური (გოდერძის ფორმაცია); 2. გვიანპლიოცენურ-

ადრეპლეისტოცენური (ახალქალაქის ფორმაცია) და 3. გვიანპლეისტოცენური, რომლებიც ვულკანური 

ქანების მჟავიანობის  თითქმის სრულ სპექტრს მოიცავენ ბაზალტიდან-რიოლითამდე და პეტრო-

გეოქიმიური თავისებურებებით ნორმულ-კირტუტე შედგენილობას პასუხობს (სუპრა-სუბდუქციური ტიპი). 

ვულკანიზმის ბიოტურ გარემოზე მცენარეები/ცხოველები ზემოქმედების მაგალითები საკვლევ რაიონში 

საკმაოდ მრავლადაა (განამარხებული მცენარეების და ცხოველების ნაშთები), მათთან ერთად, ყურადღებას 

იპყრობს ვულკანიზმის გავლენა აბიოტურ გარემოზე. დმანისის პლატოს, წალკის პლატოს და ჯავახეთის 

ვულკანური ზეგნის ფარგლებში, კვლევისათვის შეირჩა უბნები, სადაც პოსტკოლიზიური (გვიანმიოცენ-

გვიანპლეისტოცენი) ვულკანიზმის გავლენით, აბიოტური გარემოს ტრანსფორმაციის მაგალითები ყველაზე 

კარგად ფიქსირდება და ლიტერატურულ წყაროებში პირომეტამორფიზმის სახელწოდებითაა 

მოხსენიებული. საკვლევ არეალში ტერიგენულ-დანალექ და პიროკლასტურ ნალექებზე შედარებით 

ახალგაზრდა, მასიური ლავური ნაკადის ტემპერატურული ზემოქმედება, ქვეშმდებარე ქანებში 

სვეტისებური განწევრების ჩამოყალიბებას იწვევს. მსგავს პროცესი მეტ-ნაკლებადაა შესწავლილი ინდოეთის 



(DVP) და ამერიკის ტერიტორიაზე, სადაც მკვლევარები ბაზალტებსშორის არსებულ წითელ ბოლუსებში (Red 

bole) განვითარებულ სვეტისებურ განწევრებებს აღწერენ. 

ყვლაზე კარგად სვეტისებური განწევრება დმანისის და თრიალეთის გაშიშვლებებში ვლინდება, სადაც 

სვეტების სიგრძე 10 სმ-მდე აღწევს, დიამეტრში კი 0,5-სმ არ  აღემატება. განწევრება შედარებით სუსტად 

შესამჩნევია მდ. მტკვრის ხეობაში, ხერთვისის მიმდებარედ, სადაც სვეტისებური განწევრება 

განვითარებულია გვიანმიოცენ-ადრეპლიოცენურ გოდერძის წყების პიროკლასტურ ქანებში, მათზე 

გვიანპლიოცენ-ადრეპლეისტოცენური ახალქალაქის ფორმაციის ლავების ზედდების და 

პირომეტამორფიზმის შედეგად. 

  დმანისის ტერიტორიაზე, თიხების სვეტისებური განწევრება მის გადამხურავ დოლერიტულ 

(სრულკრისტალური, ოფიტური ბაზალტი) ნაკადს და მათ შორის განვითარებულ ცხელ კონტაქტს 

უკავშირდება.  თრიალეთის ტერიტორიაზე  ხრამის კრისტაურ მასივზე განლაგებული ტერიგენულ-

დანალექ ქანებში არსებული სვეტისებური განწევრება მათ გადამფარავ ანდეზიბაზალტების კონტაქტთანაა 

დაკავშირებული.  

საველე სამუშაოების დროს ჩატარდა ფიზიკური ვულკანოლოგიური სამუშაოები დეტალური გეოლოგიური 

ჭრილების შედგენით. შესრულდა ველზე აღებული მასალის პეტროგრაფიული (მიკროსკოპული), 

გეოქიმიური (ICP-MS, XRF) და რენდგენოსტრუქტურული (XRD) კვლევა, რომელმაც საშუალება მოგვცა 

შეცვლილ ზონებში პეტროგენული კომპონენტების (Major element geochemistry) და იშვიათ მიწა 

ელემენტების განაწილების კანონზომიერებები შეგვესწავლა. მიღებული შედეგების გაანალიზებამ 

საშუალება მოგვცა დაგვედგინა დანალექ და პიროკლასტურ ნალექებში სვეტისებური განწევრების 

წარმოქმნის ფიზიკურ-ქიმიური პირობები და მექანიზმი. 

 

№2 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ნინო კობახიძე 

ზურაბ ლებანიძე 

თამარ ბერიძე 

დავით მაქაძე 

კობა ლობჟანიძე 

ალფრედ უხმანი 

New data on Upper Eocene deep-sea 

trace fossils in the Lisi Anticline, 

Georgia 

(ახალი მონაცემები  

ზედაეოცენური ღრმა ზღვის  

ნამარხი ნაკვალევების შესახებ, 

ლისის ანტიკლინი, 

საქართველო) 

რომი, საპიენზას უნივერსიტეტი 

10 - 13 სექტ.  2019 

 

 

 

 

 

№3 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ქეთევან გაბარაშვილი 

მანანა კავსაძე 

კობა ლობჟანიძე 

გიორგი ვაშაკიძე 

მირიან მაქაძე 

პურვა გადპალუ 

 

Comparative analysis of interflow 
horizons in Mtkvari/Kura River flood 
basalts (Javakheti Volcanic Province), 
Georgia 

მდ. მტკვრის ბაზალტური 

ნაკადების ლავათშორისი 

ჰორიზონტების შედარებითი 

ანალიზი, (ჯავახეთის 

ვულკანური პროვინცია) 

საქართველო 

რომი, საპიენზას უნივერსიტეტი 

10 - 13 სექტ.  2019 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 
 

1. მურმან კვინიკაძე - განყოფილების გამგე, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი 

2. დიმიტრი პატარიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

3. დავით ყუფარაძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

4. ვიოლეტა კირაკოსიანი - მეცნიერ-თანამშრომელი 

5. ნინო ხუნდაძე - მეცნიერ-თანამშრომელი 

6. გიორგი დარჩიაშვილი - ინჟინერი 

________________________________________________________________________________ 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.2 

 

№ დასრულებული პროექტის დასახე-

ლება, მეცნიერების დარგისა და სამე-

ცნიერო მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითო-

ეულის როლის მითითებით) 

1 „აღმოსავლეთ საქართველოს კომპლექ-

სური გეოეკოლოგიური შესწავლა–შე-

ფასება“  

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერება 

და გარემო. 

გეოეკოლოგია 

01.01.2015 –

30.12.2019 წ.წ. 

მურმან კვინიკაძე - თემის ხელმძღვანელი; 

ნიადაგის და მცენარეული საფარის ეკოლო-

გიური შესწავლა. დავით ყუფარაძე - წყლის 

და ფსკერული ნალექების  ეკოლოგიური სა-

კითხების შესწავლა. დიმიტრი პატარიძე-რა-

დიაციული საკითხების შესწავლა. ვიოლეტა 

კირაკოსიანი-საველე ნიმუშების მომზადება 

ქიმიურ ლაბორატორიაში გადასაცემად; 

ეკოლოგიურ საკითხებში გამოქვეყნებული 

ლიტერატურის დამუშავება. ნინო ხუნდაძე-

ეკოლოგიურ საკითხებში გამოქვეყნებული 

ლიტერატურის დამუშავება. თარგმითი 

სამუშაოების ჩატარება (ქართულიდან–

ინგლისურად და ინგლისურიდან ქარ-

თულად). გიორგი დარჩიაშვილი- ტექნი-

კური საკითხების მოგვარება. 

განყოფილების ყველა თანამშრომელი ღებუ 

ლობს მონაწილეობა საველე სამუშაოებში 



დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორია ნაკლებად შესწავლილია ეკოლოგიის თვალსაზრისით. ამ ტე-

რიტორიის ძირითად დამაჭუჭყიანებელ ობიექტს წარმოადგენს მდინარე მტკვარი, რომელიც ამავე დროს 

ერთერთი წყალუხვი მდინარეა კასპიის ზღვაში ჩამავალ მდინარეთა შორის. საერთაშორისო ორგანიზაციე-

ბის მიერ წინა წლებში ჩატარებული სამუშაოების მიხედვით, მდ. მტკვრის ეკოლოგიური მდგომარეობა შე-

ფასებულია როგორც საგანგაშო. მასში ჩაედინება გაუფილტრავი, სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩე-

ნები, რის გამოც მავნე ნივთიერებების შემცველობა ბევრად აღემატება ზღვრულად დასაშვებ ნორმატი-

ვებს. 

2015 წლიდან განყოფილება მუშაობს თემაზე: „აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის კომპლექსური 

გეოეკოლოგიური შესწავლა–შეფასება“, რომლის დასრულება გათვალისწინებულია 2019 წლის ბოლოს 

(ქვემოთ მოცემულია ჩატარებული სამუშაოების მოკლე ანოტაცია).  

განყოფილების საბიუჯეტო თემატიკა ”აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის კომპლექსური გეო-

ეკოლოგიური შესწავლა-შეფასება”, დაიწყო 2015 წლის 1 იანვრიდან. განყოფილების თანამშრომლების მი-

ერ 2015-2018 წლებში ჩატარებული იქნა საველე სამუშაოები აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმის მთელ 

ტერიტორიის ფარგლებში - ახალციხის, ბორჯომის, ხაშურის, ქარელის, გორის,  კასპის, დუშეთის, მცხე-

თის, თბილისის  რუსთავის, გარდაბნის, ახმეტის, ყვარლის, ლაგოდეხის, თელავის გურჯაანის რაიონებში. 

რომლის დროსაც აღებული იქნა წყლის, ფსკერული ნალექების და ბიომასის სინჯები. ნიადაგის სინჯები 

აღებული იქნა, როგორც სასოფლო-სამეურნრო სავარგულებიდან, ასევე სასაძოვრე ტერიტორიებიდან და 

ავტომაგისტრალების გ 

ასწვრივ. განყოფილების თანამშრომლების მიერ დამუშავებული იქნა საველე სამუშაოების დროს 

აღებული სინჯები რის შემდეგ ისინი გადაეცა ქიმიურ ლაბორატორიას. აღებულ სინჯებში განისაზღვრა 

მძიმე და ტოქსიკური ელემენტები (Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, Mn, As).  მიღებული შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე აგებული იქნა დიაგრამები, გრაფიკები და ცხრილები, სადაც ნაჩვენებია მძიმე და ტოქ-

სიკური ელემენტების განაწილების კანონზომიერება. გამოყოფილია რამოდენიმე ანომალური უბანი. გან-

საკუთრებით შეიძლება აღინიშნოს ქალაქების თბილისისა და რუსთავის  ტერიტორიების ეკოლოგიური 

მდგომარეობა სადაც დასახელებული ელემენტების შემცველობები საკმაოდ მაღალია და ბევრად აღემატე-

ბა ზდკ-ს როგორც წყალში ასევე ფსკერულ ნალექებში და ნიადაგებში.ასევე მაღალი ტყვიის შემცველობაა 

სასოფლო და სასაძოვრე ნიადაგებში რომლებიც განლაგებულია ავტომაგისტრალების გასწვრივ.  

ყველა ეს საკითხები დეტალურად განხილულია ჩვენს წარმოდგენილ საბოლო ანგარიშში რაც საფუძვ-

ლად დაედო განყოფილების თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებულია 18 სამეცნიერო სტატიას, აქედან  

უშუალოდ 9-ში განხილულია აღმოსავლეთ საქართველოს ეკოლოგიური პრობლემები. ყველა სტატიების 

დასახელება, გამოქვეყნების თარიღი და გამოცემის დასახელება მოყვანილია ქვემოთ სამეცნიერო სტატიე-

ბის ჩამონათვალში. 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 M.Kvinikadze, D.Kuparad-

ze, D.Pataridze, V.Kirako-

syan, N.Khundadze, 

G.Darchiashvili, G.Todra-

dze, M.Brokishvili 

Book of Abstracts. 5 th Internatio-

nal Scientific-Practical Conferen-

ce on Up-to-date Problems of Ge-

ology. ISBN 978-9941-28-432-8 

http//www.gtu.ge  

“Technical University”. 

Tbilisi. Publishing House 

“Technical University”. 

2019  

P.p.64-66. 



ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

აღმოსავლეთ საქართველოს ბიომასის ეკოლოგიური საკითხები. 
გარემოს დაბინძურების პრობლემა ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია დღევანდელ საქართველოსთვის. 

ჩვენს მიერ, წინა წლებში ჩატარებულია გეოეკოლოგიური სამუშაოები, რომლის დროსაც შესწავლილი იქნა 

მძიმე და ტოქსიკური ელემენტების ეკოლოგიური პარამეტრები დასავლეთ საქართველოს ნიადაგებში, წყა-

ლში, ფსკერულ ნალექებში და ბიოლოგიურ სინჯებში. წარმოდგენილ შრომაში მოყვანილია აღმოსავლეთ 

საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარებული ანალოგიური სამუშაოების მონაცემები, რაც  წინა წლებში შეს-

რულებული სამუშაოების გაგრძელებად შეიძლება ჩაითვალოს. 

კვლების ობიექტად აღებულია მდ.მტკვრის ხეობა თავისი შენაკადებით, ხოლო კვლევის საგანია მძიმე 

და ტოქსიკური ელემენტების (Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, Mn, As) თვისობრივი და რაოდენობრივი პარამეტრების 

დადგენა ნიადაგებში, წყლებში, ფსკერულ ნალექებში და ბიოსინჯებში (იგულისხმება მცენარეები, რომე-

ლიც გამოიყენება საკვებად). შესწავლილი იქნა ტერიტორია ახალციხე-ბორჯომიდან გარდაბნის ჩათვლით, 

სადაც მდ.მტკვარი კვეთს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარს.  

გამოქვეყნებულ შრომაში  მოყვანილია მხოლოდ ბიოსინჯების მონაცემები და მისი ანალიზი მძიმე და 

ტოქსიკურ ელემენტებზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბიოსინჯებიდან დასინჯული იქნა ძირითადად 

სიმინდი (ღერო და ნაყოფი), რადგან იგი მოიხმარება შინაური ცხოველების და ადამიანის კვების რაციონში. 

როგორც გრაფიკებიდან ჩანს, ისეთი ელემენტების, როგორებიც არიან Cu, Pb, Zn, მათი სიდიდიები ძი-

რითადად ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას (ზდკ-ს) უტოლდებიან ან მათზე დაბალია. მხოლოდ, რა-

მოდენიმე სინჯში, რომლებიც აღებულია ხაშურის და გორის რაიონების ტერიტორიიდან ფიქსირდება ამ 

ელემენტების გაზრდილი შემცველობით. 

ასევე მაღალი შემცველობებით ხასიათდება ნიკელი და კობალტი სიმინდის ნაყოფში, მაშინ როცა ნიკე-

ლის სიდიდე ბევრად დაბალია ჩალაში. 

რაც შეეხება კადმიუმს, იგი ზდკ-ზე ბევრად მაღალი შემცველობებით ხასიათდება. განსაკუთრებით მა-

ღალია სიმინდის ნაყოფში ბორჯომის და ხაშურის რაიონის მონაკვეთებში აღებულ სინჯებში. 

ელემენტი მანდანუმი, რომელიც მაღალია დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, შედარებით ნაკლე-

ბი შემცველობით ხასიათდება აღმოსავლეთ საქართველოში. ჩვენს მიერ, აღებულ ბიოსინჯებში სიმინდის 

მარცვლებში მანგანუმის შემცველობა 5-7 მგ/კგ წარმოადგენს. რაც შეეხება ჩალას (ზდკ-ას მონაცემები არ არ-

სებობს) მასში ამ ელემენტის საშუალო სიდიდე 70-72 მგ/კგ-ით განისაზღვრება. 

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე დასინჯულ, როგორც სი-

მინდის ნაყოფში, ასევე ჩალაში მძიმე და ტოქსიკური ელემენტები მაღალი შემცველობებით ხასიათდებიან. 

განსაკუთრებით მაღალია მათი სიდიდე ბორჯომის და ხაშურის რაიონების მონაკვეთში. 

ჩვენი აზრით ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს ძირულის გრანიტული მასივის დაშლასთან. 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

 ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტა-

ლური  საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ად-

გილი, გამომ-

ცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 M.Kvinikadze, 

D.Kuparadze, 

V.Kirakosyan, 

D.Pataridze 

Geo-Ecological Study of Central 

Pipeline Corridors in Georgia. 

ISSN 2413-32 

DOI: 

https//doi.org/10.31435/rsglobal_ws 

World Science. 

№ 2 (42), Vol.1, 

February 2019 

Publisher-RS 

Global Sp. O.O., 

Scientific Educa-

tion Center, 

Warsaw, Poland. 

P.p. 13-18 



ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

თანამედროვე ეპოქაში მაგისტრალური მილსადენები წარმოადგენენ ყველაზე მეტად ეკონომი-

ურ საშუალებას. ენერგორესურსების გადატანის, მომარაგების და ექსპლოატაციის საკითხებში. ვინაი-

დან მათი გაყვანა დაკავშირებულია გარემოს ეკოლოგიურ ცვლილებადობასთან, ამიტომ ამ დერეფნე-

ბის ეკოლოგიური შესწავლა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.. 

საერთაშორისო მეთოდიკის მიხედვით მაგისტრალური მილსადენების გეოეკოლოგიური შეს-

წავლა სამ ეტაპად არის გაყოფილი. პირველი ეტაპი მოიცავს მილსადენის გასაყვანი დერეფნის ეკო-

ლოგიურ შესწავლას, რათა დადგენილი იქნას არსებული ფონური მდგომარეობა სამუშაოების დაწყე-

ბამდე. მეორე ესაა გაყვანის დროს გარემოზე ზემოქმედების განსაზღვრა, ხოლო მესამე ეტაპი კი ექსპ-

ლოატაციის დროს წარმოშობილი ეკოლოგიური პრობლემების მონიტორინგი.  

წინამდებარე სტატიაში მოცემულია 1200, 1000 და 700 მმ-იანი გაზის მაგისტრალური მილსადე-

ნების  (ყაზბეგი – წითელი ხიდის) დერეფნების გეოეკოლოგიური შესწავა–შეფასება. ვინაიდან ჩატარე-

ბული სამუშაოები მოიცავდა პირველ ეტაპს, ჩვენს მიერ დადგენილი იქნა გაზსადენი დერეფნის ფი-

ზიკური და ბიოლოგიური მახასიათებლები. რაც გულისხმობს ჰაერის ხარისხის და ხმაურის განსაზღ-

ვრას, აგრეთვე ნიადაგის, წლის და მცენარეული საფარის ქიმიური შემადგენლობის და საინჟინრო–

გეოლოგიური პირობების შესწავლას. ყველა ეს სამუშაოები, ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა დაგეგმილ 

დერეფნის ფარგლებში. 

მიღებული შდეგები არის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციის (ზდკ) ფარგლებში, რაც დადასტუ-

რებულია ევროპაში მიღებული სტანდარტებით. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 მ.კვვინიკაძე, დ.ყუფარაძე, დ.პა-

ტარიძე, ვ.კირაკოსიანი, ნ.ხუნდა-

ძე, გ.დარჩიაშვილი, გ.თოდრაძე, 

მ.ბროკიშვილი 

აღმოსავლეთ საქართველოს ბიო-

მასის ეკოლოგიური საკითხები. 

 

29-30 მაისი, 2019 წ. ტექნიკური 

უნივრსიტეტი. თბილისი 

. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი 

განყოფილება 

 
ასლან სულაძე - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

 
რევაზ კვატაშიძე - მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

მაია ჭიჭინაძე - უფროსი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

ვახტანგ გელაძე - უფროსი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

ვახტანგ იორაშვილი - მეცნიერ-თანამშრომელი; 

ზაური კილასონია- მეცნიერ-თანამშრომელი; 

იური ნოზაძე - წამყვანი ინჟინერი; 

ნოდარ ცერცვაძე - შტატგარეშე (მოწვეული) მეცნიერი 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

თბილისის თერმული წყლების 

ჰიდრო-მინერალური და ჰიდრო-

ქიმიური რეჟიმის შესწავლა 

 

ა) დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები  და გარემო 

ჰიდროგეოლოგია 

2018-2020წ 

რევაზ კვატაშიძე - მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

ნოდარ ცერცვაძე - მოწვეული მეცნიერი, 

პასუხისმგებელი შემსრულებელი 

იური ნოზაძე - დამხმარე პერსონალი 

    სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თბილისის თერმული წყლების საბადოს ცენტრალურ უბანზე არსებული 

მოქმედი ჭაბურღილების თერმული წყლის არსებული ჰიდრომინერალური და ჰიდროქიმიური რეჟიმის  

შე4სწავლა და მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე ჰიდროგეოლოგიური ანგარიშის შედგენა და 

აქ არსებული ჭაბურღილების თერმული წყლების მარაგების გამოთვლა და შესაბამის სახელმწიფო 

ორგანოში დამტკიცება.  ამ საბადოს თერმული წყლების მარაგების გამოთვლა და დამტკიცება 

უკანასკნელად მოხდა 1990 წელს, ანუ 28 წლის წინ. ინსტრუქციების თანახმად, დამტკიცებული მარაგების 

ფუნქციონირება დასაშვებია მხოლოდ ოცდახუთი წლის განმავლობაში, შესაბამისად, დადგა ცენტრალურ 

უბანზე არსებული მოქმედი ჭაბურღილების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლის და სახელმწიფო 

კომისიაზე დასამტკიცებლად წარდგენის საკითხი, რასაც ემსახურება ზემოთ მოხმობილი რეჟიმის 

შესწავლა.  

  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

2 

 

ხალას-თავის ოქროს-

სპილენძშემცველი 

მადანგამოვლინების გეოლოგიური 

კვლევები მისი საინვესტიციოდ 

2019-2022 

რევაზ კვატაშიძე-მთ. მეცნიერ თანამშრომელი 

ზაურ კილასონია - მეცნიერ თანამშრომელი 

ვახტანგ იორაშვილი-მეცნიერ თანამშრომელი 

იური ნოძაძე - ტექნიკური პერსონალი: 



მომზადების მიზნით  

გასული საუკუნის 1071-73 წლებში საქართველოს საწარმოო გაერთიანება - გეოლოგიური 

სამმართველოს მიერ, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის პერსპექტიული უბნების ფარგლებში, დაიგეგმა 

სამუშაო, რომელიც ითვალისწინებდა ზედაპირზე არსებული სპილენძ-პოლიმეტალური 

მადანგამოვლინებების ძებნა-შეფასებას. სამუშაოები მიმდინარეობდა აჭარის ავტ. რესპუბლიკის - 

ქობულეთის, შუახევის და ხულოს რ-ებში - მდინარების: ჩაქვის წყალის, კინტრიშის და ნაღვარევის 

აუზებში. 

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად ყველაზე მეტად ყურადღება მიიპყრო ხალას-თავის უბნის 

სპილენძისა და ოქროს მადანგამოვლინებამ, რომელთა შედეგებზე დაყრდნობითაც იმ პერიოდში მომუშავე 

გეოლოგების მიერ რეკომენდირებული იქნა ძებნითი სამუშაოების გაგრძელება, გვირაბების გაყვანითა და 

ბურღვითი სამუშაოების ჩატარებით. სამწუხაროდ, ამ ინიციატივას გგრძელება აღარ მოჰყოლია. 

ხალას-თავის ოქრო-სპილენძის მადანგამოვლინება მდებარეობს ქობულეთის რ-ში სოფ.ხალას 

მიდამოებში, რომელიც 8 კმ-ით არის დაშორებული ჩაქვის რკინიგზის სადგურიდან და მასთან 

დაკავშირებულია საავტომობილო გზით.  

მადანგამოვლინების ფარგლებში გავრცელებულია შუაეოცენური ტუფოგენური წყება, რომელიც 

გაკვეთილია დიორიტული შედგენილობის ინტრუზივით, რომლის ცენტრალური ნაწილიც ხასიათდება 

მსხვილმარცვლოვანი აგებულებით. ინტრუზივს გააჩნია შტოკისმაგვარი ფორმა და მოიცავს დაახლოებით 

1,5 კმ2 ფართს. 

ვულკანოგენური ქანები ინტრუზივის როგორც კონტაქტურ უბნებთან სიახლოვეს, ასევე 

პერიფერიულ ნაწილებში ჰიდროთერმალურად ძლიერ შეცვლილნი, გაკვარცებული, ქლორიტიზირებული, 

სერიციტიზირებული და პირიტიზირებული არიან. შეცვლილი ქანების სიმძლავრე, როგორც აღნიშნავენ 

ზოგიერთ შემთხვევაში, აღწევს 60-70 მ-ს, რომლის შიგნითაც გამოყოფენ ორ ინტენსიურად 

პირიტიზირებულ ოქროსა და სპილენძის შემცველ ზონას. 

წინამორბედი მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ შეცვლილი ქანების სიმძლავრე, ხშირ შემთხვევაში, 50-65 

მ-ია (ზოგჯერ უფრო მეტიც) და მათ შორის გამოყოფენ ორ ინტენსიურად პირიტიზირებულ ოქროსა და 

სპილენძის შემცველ ზონებს. 

        მადნიანი ზონა 1 (აბსოლუტური სიმაღლე 350 მ), იგი მიმართებაზე გადევნილია 700 მ-ზე, რომლის 

შემდეგაც იფარება მძლავრი მეოთხეული საფარით. 1971-73 წლებში ზონა შესწავლილი იქნა თხრილებითა 

და სამი მოკლე გვირაბით. ზონის მიმართება თითქმის განედურია, ვარდნა სამხრეთ-აღმოსავლეთით - 1400, 

კუთხე - 50-600. სიმძლავრე მერყეოს 2-10 მ-ის ფარგლებში, ზოგჯერ უფრო მეტიც. იგი წარმოდგენილია 

დამსხვრეული, ჰიდროთერმალურად შეცვლილი - გაკვარცებული და პირიტიზირებული ქანებით, 

რომელთა ნივთიერი შედგენილობაა: პირიტი, ქალკოპირიტი, გალენიტი, სფალერიტი, ბარიტი და ოქრო. 

        მადნიანი ზონა 2 (აბსოლუტური სიმაღლე 200 მ), მიმართება თითქმის განედური, დაქანება - სამხრეთ-

აღმოსავლეთით - 1700, კუთხე - 400. სიმძლავრე - 3 მ. იგი მიმართებაზე ვრცელდება 150-მ-ზე, შემდეგ 

იფარება მეოთხეული საფარით. ზონა დახასიათებულია მხოლოდ 3 ღარული სინჯით. სინჯების ქიმიური 

და სინჯარული ანალიზები იძლევა შემდეგ შედეგებს: ოქრო - 0,2-4,5 გ/ტ, სპილენძი - 0,5-0,6%. გეოლოგები 

აღნიშნავენ უბნის ფარგლებში სხვადასხვა ორიენტირების მქონე ზონებსაც, რომლებიც შეუსწავლელია და 

ითხოვენ დეტალურ შესწავლას. 

საინტერესოა მდინარე ხალას-წყალის როგორც კალაპოტის, ასევე ფერდობის დელუვიური ნალექების 

შლიხური დასინჯვის შედეგები, რაც ადასტურებს მთლიანად გარემოში ოქროს, გალენიტის, სფალერიტის 

და კინოვარის არსებობას. 

1973 წლის შემდეგ ხალას მადანგამოვლინებაზე გეოლოგიური სამუშაოები აღარ ჩატარებულა. 

            საანგარიშო 2019 წელს შესრულდა მადნიანი ზონა 1 შემდეგი სახის გეოლოგიურ-კვლევითი 

სამუშაოები:  

ა) მადანგამოვლინების შესახებ არსებული ინფორმაციის შეგროვება, რაც მოიცავდა შემდეგ აქტივობებს: 

   1. ფონდური და ლიტერატურული მასალის შეგროვება, განზოგადოება და ანალიზი 

   2. წინასაველე პერიოდის გეგმისა და სამუშაო რუკის შედგენა. 

ბ) საძიებო-სარევიზიო გეოლოგიური კვლევების ჩატარება საველე პირობებში, რომელიც შეიცავს შემდეგ 

აქტივობებს: 

   1. სარეკოგნისცირებო მარშრუტების ჩატარება 

   2. საკვანძო წერტილებიდან რიგითი გეოქიმიური სინჯების აღება და პირველადი დამუშავება. 



რეგიონალური გეოლოგიური კარტირების სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 

 

განყოფილების გამგე  - ო. მაჭავარიანი,  მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი,   

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

ვაჟა ნადირაძე -  მეცნიერ-თანამშრომლი 

 ჰამლეტ სალუქვაძე - მეცნიერ-თანამშრომლი 

 ნელი ოდიკაძე - მეცნიერ-თანამშრომლი 

 ზურაბ ლოლაძე -  წამყვანი ინჟინრები 

თემური ბუტულაშვილი -  წამყვანი ინჟინრები 

 მანანა გავაშელიშვილი -  წამყვანი ინჟინრები 

 ნელი ნასრაშვილი  -  წამყვანი ინჟინრები 

მაია აფხაზავა -  წამყვანი ინჟინრები 

 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 საქართველოს სდ ნაწილის (აჭარა-

თრიალეთის სუბტერეინის) მ 1: 200000 

გეოლოგიური რუკის და მისი 

განმარტებითი ბარათის შედგენა  

 

 

 

 

 

 

2014-2019  გ. ნადარეიშვილი  

ო. მაჭავარიანი 

 ნ. ოდიკაძე 

ვ. ნადირაძე 

ჰ. სალუქვაძე 

 მ. ლოლაძე 

 მ. გავაშელიშვილი 

მ. აფხაზავა   

თ. ბუტულაშვილი   

ნ. ნასრაშვილი -  

2 იმერეთის რეგიონის  მ 1:50000 რუკის 

შედგენა. 

2019-2021 ო. მაჭავარიანი, 

 თ. ბუტულაშვილი 

 

I. პროექტზე დაწერილია და კომპიუტერზე აკრეფილია განმარტებითი ბარათის (ანგარიშის) 

შემდეგი თავები: წინასიტყვაობა, სტრატიგრაფია, ინტრუზიული მაგმატიზმი, ჰიდროგეოლოგია, 

სასარგებლო ნამარხები, გეოფიზიკა, კოსმოსური სურათების დეშიფრირების შედეგები, გამოყენებული 

ლიტერატურის სია. ნაწილობრივ დაწერილია ტექტონიკა, გეოლოგიური განვითარების ისტორია და 

დასკვნები. ბოლო თავების დაუმთავრებლობა გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით: 

2005 წ. რ. ბერაძის და სხვების მიერ აჭარის გეოლოგიურ დეპარტამენტში შედგენილ იქნა 

ჩვენი რეგიონის გეოლოგიური რუკა მ 1:200000, რომელიც წარმოადგენდა საფუძველს ჩვენი 

განყოფილების მიერ შესადგენი თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მ 1:200000 გეოლოგიური 

რუკისთვის. განყოფილებამ სივრცული ინფორმაციის ცენტრში მოიძია რეგიონში ადრე ჩატარებული 

სხვადასხვა ავტორების მ 1:50000 და უფრო მსხვილი მასშტაბების გეოლოგიური რუკები, რომლებიც 



გადაყვანილი იქნა 1:200000 მასშტაბში. მოძიებული მასალების გაანალიზებამ კომპლექსში კოსმოსური 

სურათების დეშიფრირებასთან ერთად გვიჩვენა, რომ წინა ავტორების მიერ შედგენილი გეოლოგიური 

რუკები ძალიან სქემატურია და არ პასუხობს დღევანდელი დღის მოთხოვნებს. 

გარემოს დაცვის სამინისტროს სივრცული ინფორმაციის ცენტრში არსებული 1:50000 

მასშტაბის გეოლოგიური ინფორმაცია არასრულია. ჩვენ მათ იქ მოვიპოვებთ, მაგრამ აღნიშნულ ცენტრში 

ზოგიერთი ანგარიში დაკარგულია, ან ტექსტი არსებობს და რუკა - არა, ან პირიქით, რაც ჩვენი აზრით 

უკავშირდება შემდეგს: 1990 – 2005 წლებში არსებობდა აჭარის გეოლოგიური დეპარტამენტი, რომელმაც 

საქ. გეოლოგიური დეპარტამენტის ფონდებიდან ბათუმში გაიტანა  აჭარა-გურიის რეგიონის 

გეოლოგიური ინფორმაციები (ანგარიშები), რომლებიც აჭარის დეპარტამენტის ლიკვიდაციის შემდეგ 

(2005) აღარ დაუბრუნებიათ თბილისში, ხოლო საქართველოს გეოლოგიის დეპარტამენტის გაუქმების 

შემდეგ (მისი შენობები გაიყიდა აუქციონით), მთელი მისი ფონდური მასალები წაიღეს გარემოს დაცვის 

სამინისტროს სივრცული ინფორმაციის ცენტრში. ამ გადატანის (ტრანსპორტირების) პროცესში დაიკარგა 

ნაწილი გეოლოგიური ანგარიშებისა, რომლებშიც შეიძლება ჩვენი რეგიონის ანგარიშებიც იყო. 

ჩვენს ხელთარსებული გეოლოგიური ინფორმაციების (მ 1:50000 და უფრო მსხვილი 

მასშტაბის ანალიზმა, კოსმოსური სურათების დეშიფრირებასთან ერთად კომპლექსში, რომელიც დღესაც 

მიმდინარეობს, აჩვენა, რომ ტექტონიკური რუკა ბევრად უფრო რთულია და დასაზუსტებელი, ვიდრე 

აქამდე არსებული. 

თუ გვინდა რომ რუკები პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს, საჭიროა რომ ჩატარდეს 

საკონტროლო საველე სამუშაოები დეშიფრირებით და სხვა ნიშნებით გამოყოფილი სავარაუდო 

რღვევების, კალდერების, ინტრუზივების, დაიკთა სისტემების და სხვა. არსებობის ადგილზე შემოწმება-

დაზუსტება, თორემ ისეთივე სურათს დავდებთ, ოდნავ შეცვლილს, რაც დღემდე არსებობდა, რომლის 

ჩაბარებას (გეოლოგიური ანგარიშის) ალბათ 2020 წლის I კვარტლის ბოლოს განვახორციელებთ. 

არსებობს „კანარგოს“ მიერ ჩატარებული გეოფიზიკური სამუშაოების ანგარიში შავი ზღვის 

სანაპიროსა და მისი შელფის არეებისა, რომელიც გასაიდუმლოებულია და რომლის ზოგადი 

ინტერპრეტაცია გ. ხომერიკის წიგნშია მოცემული. ისინი ყველა ნავთობზე ორიენტირებულ ნაოჭა 

სტრუქტურებს, შავ ზღვაში აგრძელებენ სდ მიმართულებით. საჭიროა ამ ინფორმაციის მოპოვება. 

რეგიონში ზ. ჩხიკვიშვილის 1973 წლის გეოლოგიური ანგარიშის საფუძველზე, გამოვყავით 

დღეისათვის საქართველოში ოქროს შემცველი ყველაზე პერსპექტიული ხალას გამოვლინება, სადაც 

გამადნებულ სდ-ჩა მიმართების ზოლს (რომელიც კოსმოსური სურათის დეშიფრირებით დასტურდება) 

აქვს  10-18 მ  (შტ. #1-ის მიხედვით)  სიმძლავრე ოქროს შემცველობით 4,5 გ/ტ, რომლის პროგნოზული 

რესურსები ჩვენი გათვლებით მინიმუმ 5 ტონა და მეტია ზ. ჩხიკვიშვილის მიხედვით ზონის სავარაუდო 

მიმართება საპირისპირო - ჩდ-სა-ურია. აქაც საჭიროა წინასწარი საველე გეოლოგიური სამუშაოების 

ჩატარება (დასინჯვა, სავარაუდო მადნიანი სხეულის მორფოლოგიის დადგენა და სხვა), რომლის 

გამართლების შემთხვევაში კმნი-ს ავტორიტეტი მადნიანი საბადოების შესწავლაში უფრო პრესტიჟული 

გახდება. 

 

2. მეორე პროექტზე ჩატარდა ფონდური მასალის მოძიება შროშა-უბისა-წევის ზოლზე 

(ძირულის მასივი), სადაც გაანალიზდა შროშის ცეცხლგამძლე თიხების და მარმარილოსებრი კირქვების 

საბადოებზე გასული საუკუნის 50-60-იან წლებში გაბურღული 100 ჭაბურღულის მონაცენები, რომლის 

მიხედვითაც პირველად დაზუსტდა თანამედროვე წარმოდგენით ამ რეგიონის გეოლოგიური ჭრილი და 

დათვლილი იქნა მინერალური პიგმენტების (შროშაზე) პროგნოზული  რესურსები 

 

  

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 



სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

 

ვ. გელეიშვილი,  

ო. მაჭავარიანი 

საქართველოს ბუნებრივი 

სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვები, 

#978-99-41-8-1327-6 

თბილისი, 2019 

CtrlP (Control-Pe)-ს 

გამომცემლობა 

 

826 

2 ვ. გელეიშვილი,  

ო. მაჭავარიანი  

საქართველოს ბაზალტების 

საბადო-გამოვლინებები და 

მათი გამოყენების 

პერსპექტივები, #978-9941-13-

869-0 

 თბილისი, 2019 თსუ 

გამომცემლობა 

135 

1. მონოგრაფიაში მოცემულია საქართველოს არამეტალური მინერალური რესურსების  (ბუნებრივი 

მოსაპირკეთებელი ქვების) 342 საბადო-გამოვლინებებზე კვლევითი სამუშაოების შედეგები. 

შექმნილია მონაცემთა ბაზა შესწავლილი ობიექტების შესახებ (ადგილმდებარეობა, ქანის 

დასახელება, ფერი, დეკორატიულობა, ფიზიკური და მექანიკური თვისებები და ქიმიური 

შემადგენლობა, სამრეწველო და საავტორო (პროგნოზული) მარაგები, დამუშავების ხარისხი და 

გამოყენების სფეროები) კვლევითი სამუშაოები დაიწყო 1995 წლიდან და გრძელდება დღემდე. 

წიგნი შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე და წარმოადგენს წინადადებათა კრებულს 

ინვესტორებისთვის მომზადებულია შესაბამისი ელექტროვერსია, რომელიც განთავსებულია 

ვებგვერდზე, რაც ქმნის კარგ გარემოს ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის სწრაფი 

განვითარებისათვის.  

წიგნი ასევე გამოსადეგია სამთო-გეოლოგიური დარგის სტუდენტებისათვის და პრაქტიკოსი 

გეოლოგებისათვის.  

წიგნში ნაჩვენები ყველა ნიმუში მუდმივადაა გამოფენილი კმნი-ს სადემონსტრაციო დარბაზში და 

საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის გეოლოგიურ 

მუზეუმში (მე-3 სართულზე).  

 

2. მონოგრაფიაში ზოგადად მოცემულია ბაზალტის ჯგუფის ქანების დახასიათება და მათი  

გამოყენების სფეროები, საქართველოს ბაზალტების 55 საბადო-გამოვლინების საპასპორტო 

მონაცემები  - გეოლოგიურ ფონდებში დაცული ინფორმაციები და საავტორო მონაცემი, 

გაპრიალებული და მოშლიფული ფილების და მათი ბუნებაში აღების ადგილების ფოტოები, 

ქიმიური, ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები, სამრეწველო და საავტორო- (პროგნოზული) 

მარაგები, გამოყენების სფეროები - მოსაპირკეთებელ და სამშენებლო ქვებად და ხელოვნური 

(ბაზალტური) ბოჭკოსა და ძაფის მისაღებად. ნაშრომი განკუთვნილია  მკითხველთა ფართო 

წრისათვის და ინვესტორების მოსაზიდად. 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ვ. ნადირაძე საქართველოს 

ლინეამენტების 

მორფოლოგიური და 

მეტალოგენიური 

ანალიზი 

ISSN 1512 – 407X 

სამთო ჟურნალი 

#1(42), 2019 

თბილისი 4 



      ნაშრომში განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილი ტექტონიკური რღვევების 

მორფოლოგია, რომლებიც მძლავრ ლინეამენტურ ზონებში ერთიანდებიან. ჩრდილო-დასავლეთის 

მიმართების ზონა, რომელიც ტრანსრეგიონალური ლინეამენტის სეგმენტია, სამი პარალელური 

ქვეზონისაგან შედგება და აკონტროლებს ტერიტორიის ენდოგენური გამადნების აბსოლუტურ 

უმრავლესობას - სხვადასხვა ტიპის და შემადგენლობის საბადოებს. ცენტრალურ ქვეზონასთან 

დაკავშირებული არიან  სპილენძ-პოლიმეტალური ოქროთი, პოლიმეტალური, ბარიტის და 

მანგანუმის საბადოები, ჩრდილოეთ ქვეზონასთან - დარიშხანის, სტიბიუმის, მოლიბდენის, 

პოლიმეტალების და ბარიტის საბადოები, სამხრეთი ქვეზონა აკონტროლებს სპილენძ-პოლიმეტალურ 

საბადოს და ოქროს გამოვლენებს. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

ვ. ნადირაძე, მ. აფხაზავა 

 

 

 

აჭარა-თრიალეთის დასავლეთი 

სეგმენტის გეოლოგია და 

გამადნება 

 

მე-5 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო 

კონფერენცია, თბილისი, გრიგოლ 

წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 

29-30.06.2019  

 

      1. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სტრუქტურა კავკასიის განედური მიმართების ლინეამენტის ერთ-ერთ 

ელემენტს წარმოადგენს, ჩამოყალიბებულს მყარ სიალურ სუბსტრატზე. ის განედური მიმართების 

ხაზობრივი, რიფტული სტრუქტურაა, რომელიც ჩვენ მიერ შესწავლილ, კიდურა დასავლეთ ნაწილში 

მკვეთრად იცვლის  მიმართებას სამხრეთ-დასავლურზე.  

         ტექტონიკური დაძაბულობის და დანაოჭების ინტენსივობის მიხედვით რაიონში სამი განივი ზონა 

გამოიყოფა.  

     რღვევითი სტრუქტურები, ძირითადად ორთოგონალურ-დიაგონალური სისტემის ბადეს ჰქმნიან, 

რომლებიც ტრანსრეგიონალური ლინეამენტების ელემენტებს წარმოადგენენ და კარგად  იშიფრებიან  აერო-

კოსმოსურ სურათებზე. ისინი  ტექტონიკურ ზონებში არიან გაერთიანებული და განსაზღვრავენ ტექტონო-

მაგმატური კვანძების და გამადნების განლაგებას.        

          რაიონის  მნიშვნელოვანი ინტრუზული სხეულები, ორ ტექტონო-მაგმატურ კვანძში არიან 

გაერთიანებული - მერისი-უჩამბოს და ვაკიჯვრის. საშუალო შემადგენლობის ინტრუზივები (სიენიტები, 

სიენიტ-დიორიტები, გრანოსიენიტები და სხვა) ზედა ეოცენური ასაკის სხეულებია და  ჩვენი მონაცემებით 

შრეინტრუზივებს წარმოადგენენ. ამ სხეულებთანაა დაკავშირებული ჰიდროთერმალური შეცვლების 

ფართო ველები, გოგირდ-კოლჩედანის და ალუნიტის გამოვლენები. რაიონში გამოვლენილი სპილენძ-

პოლიმეტალური ოქროთი და ოქროს გამადნება, ჩვენის აზრით უკავშირდება გვიანდელი ასაკის ფუძე 

ინტრუზივებს - გაბრო-დიაბაზებს, რომელთა ასაკი სავარაუდოდ ზედა მიოცენ-პლიოცენურია და როგორც 

წესი, მერიდიანულ რღვევებს უკავშირდებიან. 

           არამეტალური საბადოები (სააგურე,  კერამიკული, ბენტონიტური თიხები) და თერმული წყლების 

გამოსავლები, როგორც წესი, სხვადასხვა მიმართების რღვევების გადაკვეთის კვანძებთან არიან 

დაკავშირებული. 

 

 

 

 

 

 

 

 



მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების 

სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 
 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

2.  

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
1 A.G. Tvalchrelidze, Kh. 

Tabagari 

American new sanction against 

Iran: Challenges for economic 

growth. Elixir Social Studies, Vol. 

126, 2019, pp. 52504-52513 

ISSN:2229-712X DOI n/d 

2 A.G. Tvalchrelidze and P.J. 

Kervalishvili 

Economic security of the southern 

Caucasus: opportunities and 

challenges. Nanotechnology 

Perceptions, 2019, Vol. 15, pp. 21-

47 

ISSN:16606795; h-index  8; 

SCImago Journal Rank (SJR) 0.127 

3 რ.კვატაშიძე; ი. ნოზაძე; 

ი.კვატაშიძე; გ.გამყრელიძე 

ახალი ეკონომისტი, წიაღი და 

მინერალური რესურსები; 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი  № 1-2 

2019 წელი; 38-43 გვ. 

ISSN : 1512-4649 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 A.G. Tvalchrelidze Georgian industrial mineral 

opportunities and challenges: 
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის 

მითითებით): 

 

  

 ალ.თვალჭრელიძე - განყოფილების გამგე.  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

 

 პერსონალური შემადგენლობა 

მ.ოთარაშვილი - უფროსი მეცნიერი-თანამშრომელი,  

ი. ნოზაძე - მენიერ-თანამშრომელი,  

ი.კვატაშიძე - წამყვანი ინჟინერი  

ლ.ქურიძე  - ინჟინერი 

გ.გამყრელიძე - ლაბორანტი 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.2. 

№ 
დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

“საქართველოს მინერალური რესურსების 

როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებისთვის 

და მათი მომზადება ლიცენზირებისა და 

ათვისებისთვის“ 

ა) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და 

გარემო                                                                                                    

(5-000, - გეოლოგია (5-150, სასარგებლო 

ნამარხთა ძებნა-ძიების მეთოდები (5-153). 

 ბ) საინჟინრო მეცნიერებები (7-000)-

სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება (7-180);                                                                                                   

 გ) საინფორმაციო ტექნოლოგიები (1-100). 

დ) მინერალური რესურსების ეკონომიკა 

 

2014-2019 

ალ.თვალჭრელიძე-მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი, განყოფილების 

გამგე, პროექტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი. 

მ.ოთარაშვილი- უფროსი მეცნიერი-

თანამშრომელი, ძირითადი 

შემსრულებელი 

ი. ნოზაძე- მენიერ -თანამშრომელი, 

ძირითადი შემსრულებელი 

დამხმარე პერსონალი: 

ი.კვატაშიძე- წამყვანი ინჟინერი 

ლ.ქურიძე  -ინჟინერი 

გ.გამყრელიძე-ლაბორანტი 
 



პროექტის მოკლე შინაარსი : საქართველოს მინერალური რესურსების სრული კადასტრიზაცია,  მათი 

ეკონომიკური შეფასების განხორციელება, შედარებულ იქნას მათი ტექნოლოგიური თვისებები 

მსოფლიოს ანალოგიურ რესურსებთან და შემუშავდეს მათი მარკეტინგისა და ათვისების სახელმწიფო 

პოლიტიკა. ასევე, უნდა განხორციელდეს ქვეყნის სამრეწველო დარგების მიკროეკონომიკური 

მოდელირება საბადოთა თანმიმდევრული ათვისების პირობებში.  პროექტის ფარგლებში შესასრულებელ 

იამოცანები მოიცავდა 8 ეტაპს:  

ამოცანისდასახელება ამოცანის შესრულების 

სავარაუდო დრო 

თვეების მიხედვით 

საქართველოს მინერალური რესურსების საბადოებისა და 

გამოვლინებების მარაგების გადათვლა გეოლოგიური ანგარიშგების 

საერთაშორისო კოდექსების მიხედვით. 

1–11თვე 

 

საქართველოს სტრატეგიული საბადოების ნუსხის შექმნა სამრეწველო 

ტიპების მიხედვით და ამ საბადოების ტექნოლოგიური თვისებების 

დახასიათება. 

12-20 თვე 

სტრატეგიული საბადოების ასათვისებლად საჭირო ინვესტირების დონის 

დადგენა მიკროეკონომიკური მოდელირების საფუძველზე. 

21-28 თვე 

სტრატეგიული საბადოების ბაზაზე შესაქმნელი სამთო საწარმოების 

დისკონტირებული ღირებულების დადგენა. 

29-38 თვე 

თითოეული ასეთი საწარმოს მიკროეკონომიკური მოდელირება 

ძირითადი მაჩვენებლების (ფულადი ნაკადი, შემოსავლები, გადასახადები, 

გაყიდვების მოცულობა, დასაქმებულთა რიცხოვნობა, მათი საშუალო 

ხელფასი, უკუგების დონე და ა.შ.) გათვალისწინებით 

39-47 თვე 

მინერალური რესურსების სამარკეტინგო პოლიტიკის შემუშავება;  48-54 თვე 

მინერალური რესურსების ათვისების სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება; 

55-64 თვე 

რეკომენდაციების შემუშავება და მათი გადაცემა საქართველოს 

მთავრობისთვის. 

65-69 თვე 

პროექტი განხორციელდა მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების 

სამეცნიერო კვლევითი განყოფილების ჰუმანური კვლევითი რესურსების გამოყენებით 

# საანგარიშო პერიოდებში ჩატარებული სამუშაოები 

1 საქართველოს მინერალური რესურსების საბადოებისა და გამოვლინებების მარაგების გადათვლა

გეოლოგიური ანგარიშგების საერთაშორისო კოდექსების მიხედვი 

2 საქართველოს სტრატეგიული საბადოების ნუსხის შექმნა სამრეწველო ტიპების მიხედვით და ამ

საბადოების ტექნოლოგიური თვისებების დახასიათება 

3 სტრატეგიული საბადოების ასათვისებლად საჭირო ინვესტირების დონის დადგენა



მიკროეკონომიკური მოდელირების საფუძველზე. 

4 სტრატეგიული საბადოების ბაზაზე შესაქმნელი სამთო საწარმოების დისკონტირებული 

ღირებულების დადგენა. 

5 თითოეული ასეთი საწარმოს მიკროეკონომიკური მოდელირება ძირითადი მაჩვენებლების 

(ფულადი ნაკადი, შემოსავლები, გადასახადები, გაყიდვების მოცულობა, დასაქმებულთა 

რიცხოვნობა, მათი საშუალო ხელფასი, უკუგების დონე და ა.შ.) გათვალისწინებით 

6 მინერალური რესურსების სამარკეტინგო პოლიტიკის შემუშავება; მინერალური რესურსების 

ათვისების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; 

7 მინერალური რესურსების სამარკეტინგო პოლიტიკის შემუშავება. 

8 მინერალური რესურსების ათვისების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; რეკომენდაციების 

შემუშავება და მათი გადაცემა საქართველოს მთავრობისთვის. 

აქვე გულისტკივილით აღვნიშნავთ, რომ წლიდან-წლამდე ვერ ხერხდება პროექტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული სხვადასხვა მუხლობრივი ხარჯების ანაზღაურება, ერთადერთი მუხლი შრომის 

ანაზღაურებაა. ამ შემთხვევაშიც ანაზღაურება მინიმალურია (მთავარი მეცნიერ - თანამშრომელი- 700, 

უფროსი მეცნიერი- 600; მეცნიერ თანამშრომელი - 500; წამყვანი ინჟინერ ი- 400; ინჟინერი - 300 ; 

ლაბორანტი -150) აქედან რეალური ანაზღაურება შეადგენს  დარიცხულის 80%-ა.  ასეთი მწირი 

ანაზღაურების პირობებში თითქმის შეუძლებელია მკვლევარების ადგილზე დამაგრება მით უფრო 

ახალგაზრდა სპეციალისტების, რომელთა შრომის ანაზღაურება საარსებო მინიმუმის დონეზე დაბალია. 

     საანგარიშო (2019) წელს საქართველოს ზოგიერთ რაიონებში (ჭიათურა, საჩხერე, გორი) 

განხორციელდა საველე ექსპედიციების მოწყობა გეოლოგიურ-ეკონომიკური დარაიონების სქემატური 

რუკის საზღვრების დაზუსტების მიზნით. 

 

სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 

სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 

 

 

 განყოფილების გამგე - ნესტანი გეგია, მთავარი მეცნიერ  თანამშრომელი  

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

კარინე ხაჩატურიანი - უფროსი მეცნიერ  თანამშრომელი 

 ნინო შეყრილაძე - უფროსი მეცნიერ  თანამშრომელი 

ეკატერინე უკლება - მეცნიერ  თანამშრომელი 

თამარ გურული - მეცნიერ  თანამშრომელი 

გულნაზი ენუქიძე - წამყვანი ინჟინერი 

თორნიკე იმედაძე - წამყვანი ინჟინერი 

ლუდმილა ენუქიძე - წამყვანი ინჟინერი 

ვიქტორ ცაგარეიშვილი - წამყვანი ინჟინერი 

გიორგი დვალიშვილი - ინჟინერი 

ნელი გეგია - ინჟინერი 

რენე დვალიშვილი - ლაბორანტი 

 
1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 



1.1. 

 

 
 
 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 სეგრეგაციული გამოწვის პროცესის 

გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა 

სამხრეთ კავკასიის (ბოლნისის 

რაიონი) ჟანგვის ზონის 

ოქროშემცველი მეორადი 

კვარციტებიდან და სპილენძის 

ოქსიდური მადნებიდან ფერადი და 

კეთილშობილი ლითონების 

ამოსაღებად. 

    გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია - 

სამთო და სასარგებლო  წიაღისეულის 

გადამუშავება    

 

 

2017 - 2020 

(რუსუდან ჩაგელიშვილი- ხელმძღვანელი) 

ნესტანი გეგია - თანახელმძღვანელი 

ე. უკლება - ექსპერიმენტების მომზადება-

ჩატარება 

 

   (ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიის და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტისა და  ალ. 

თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური 

ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის  

ერთობლივი სამეცნიერო პროექტი) 

 

ჩატარებული იქნა  სპილენძის ოქსიდური მადნის სეგრეგაციული გამოწვა. სპილენძის შემცველობა 

აღნიშნულ მადანში შეადგენს 3,6 %-ს, იგი ძირითადად წარმოდგენილია   სპილენძის მეორადი 

კარბონატული მინერალებით  (აზურიტი და მალაქიტი) - 3,44 %, ასევე იგი შეიცავს სპილენძის - 0,072 % 

პირველად  და  0,08 % მეორად  სულფიდებს.   ოქროს შემცველობა მადანში - 0,5 გ/ტ.  სეგრეგაციული 

გამოწვის პროდუქტიდან სპილენძის ამოსაკრეფად ჩატარდა  ფლოტაციური გამდიდრება. შემკრებ 

რეაგენტებად გამოყენებული იქნა ბუთილის ქსანტოგენატი, ამქაფებელად T-66. ასევე დარჩენილი 

ნახშირის ამოსაღებად ნავთი. ფლოტაციით მიღებული  კონცენტრატების და კუდების ქიმიურმა 

ანალიზმა აჩვენა, რომ სპილენძის შედარებით დაბალი ამოკრეფის მიუხედავად, სეგრეგაციის პროცესი 

მიმდინარეობს;   საჭიროა პროცესის ოპტიმალური პირობების შერჩევა. გადაწყდა ჩატარდეს სპილენძის 

ოქსიდური მადნის წინასწარ დამჟანგველი გამოწვა და  გამომწვარი მასის სეგრეგაციული გამოწვის 

ოპტიმალური პირობების შერჩევა. ამის შემდგომ ჩატარდება სეგრეგაციული პროდუქტის 

ფლოტაციური გამდიდრება და დაგენილი იქნება ფლოტაციის ოპტიმალური პირობები. 2020 წლის 

მარტის ბოლომდე მოხდება ამ ექსპერიმენტების დასრულება და მიღებული შედეგების მიხედვით 

გაფორმდება სტატია. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. 

 
 
 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის ჩურჩუტო-

ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური 

თიხების სრული ტექნოლოგიური 

ტესტირება და  მისი სამრეწველო 

გამოყენების შესაძლებლობის 

დადგენა. 

 

სასარგებლო წიაღისეულის 

დამუშავება; 

ქიმიური ტექნოლოგია. 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

 

 

კარინე ხაჩატურიანი -ხელმძღვანელი 

ნესტანი გეგია -კონტროლი პროექტზე 

თ. გურული - ექსპერიმენტების ჩატარება 

გ. როდონაია - გეოლოგიური ნაწილი 

ნ. გეგია - ექსპერიმენტებში მონაწილეობა  

ვ. ცაგარეიშვილი - აპარატურაზე 

პასუხისმგებელი 

რ. დვალიშვილი - სინჯების მომზადება 

 

2  

აწყურისა და მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე  გამოვლენილი, 

დღემდე უცნობი  კერამიკული 

თიხების გეოლოგიურ - 

ტექნოლოგიური ტესტირება. 

 

 სასარგებლო წიაღისეულის  

დამუშავება; 

ქიმიური ტექნოლოგია. 

 

 

 

 

2017 – 2019 

 

 

 

 

 

 

ნესტანი გეგია - ხელმძღვანელი 

გ. ენუქიძე - პასუხისმგებელი  

ნ. შეყრილაძე -  კონსულტაციები  

რ. კვატაშიძე - გეოლოგიური ნაწილი 

თ. გურული - ექსპერიმენტებს ჩატარება 

ე. უკლება - ექსპერიმენტების ჩატარება 

თ. იმედაძე -  სინჯების აღება - ჩამოტანა 

ლ. ენუქიძე -ექსპერიმენტების  ჩატარება  

ნ. გეგია - ექსპერიმენტების  ჩატარება 

გ. დვალიშვილი - სინჯების მომზადება 



1. ანგარიშში მოცემულია ბენტონიტური თიხების მოკლე დახასიათება, მითითებულია მათი ძირითადი 

სპეციფიკური თვისებები და გამოყენების სფეროები. მოყვანილია ზოგიერთი მონაცემები საქართველოს 

ბენტონიტების მარაგებისა და რესურსული ბაზის მდგომარეობის შესახებ, აგრეთვე მოყვანილია მოკლე 

ინფორმაცია ბენტონიტების მსოფლიო მარაგებისა და მოპოვების შესახებ; წარმოდგენილია ინფორმაცია 

კერამიკული თიხების წარმოების განვითარების ტენდენციებისა და კერამიკული ფილების მსოფლიო 

ბაზრის შესახებ. 

 გამოკვლეულია ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხები და  შესადარებლად აგრეთვე 

შესწავლილია საქართველოს ზოგიერთი საბადოს (მთისპირი; ვანისქედი; ციხისუბანი - ასკანთიხა და 

ასკანგელი) და უცხოეთის -   ვაიომინგის (აშშ) და საბერძნეთის  ბენტონიტური თიხები.  

 ჩატარებულია საკვლევი ბენტონიტური თიხების კომპლექსური გამოკვლევა მინერალოგიურ-

პეტროგრაფიული, რენტგენო-დიფრაქტომეტრიული, ქიმიური, გრანულომეტრიული, იონმიმოცვლითი, 

სორბციული  და სხვა მეთოდების გამოყენებით. არსებული სტანდარტების შესაბამისად შესწავლილია და 

შეფასებულია მთელი რიგი ტექნოლოგიური პარამეტრები და დამუშავებულია მათი გაუმჯობესების 

ოპტიმალური პირობები; განსაზღვრულია საწყისი და მიღებული მოდიფიცირებული ბენტონიტების 

ძირითადი კერამიკული თვისებები.  

დადგენილია: 

 -  პეტროგრაფიულ-მინერალოგიური კვლევის მონაცემებით, სინჯების №1 და  №2  ქანები აგებულია 

ალევრიტული (0,01-0,03 მმ)  მინერალების ნამსხვრევების, ქანთა ნატეხებისა და ბენტონიტური 

შემადგენლობის ცემენტისაგან.  ქანის რელიქტური სტრუქტურა მიანიშნებს მის თავდაპირველ 

ვულკანოგენურ-დანალექ წარმოშობაზე, რომელმაც განიცადა მეტამორფიზმი ტუტე გარემოში და 

გამოიწვია მონტმორილონიტის წარმოშობა. ქანების ორივე სინჯი იდენტურია და ერთმანეთისაგან 

მცირედ განსხვავდება  თიხური და კლასტური ინგრედიენტების ურთიერთ შეფარდებით. №5 სინჯის 

ქანის სტრუქტურა პელიტურია, წარმოდგენილია სხვადასხვა დროს ქრობადი თიხოვან-კარბონატული 

მასით, რომელშიც შეინიშნება ძალზედ იშვიათი კვარცის და მინდვრის შპატების მარცვლები და 

ნამსხვრევები. 

 - რენტგენოფაზური ანალიზის მონაცემებით, ჩურჩუტო-ჭიხელის სინჯები წარმოდგენილია 

საშუალოდ დაკრისტალებული Ca-მონტმორილონიტით, ხოლო მინარევების სახით ისინი შეიცავენ  Ca-

Na-მინდვრის შპატს, α-კრისტობალიტს, კვარცს  და კვალის სახით - კაოლინიტს, ქარსს, ქლორიტს. 

- ქიმიური ანალიზის მონაცემებით, გამოსაკვლევ სინჯებში ტუტემიწა კატიონების შემცველობა 

მნიშვნელოვნად აღემატება ტუტე კატიონების შემცველობას; SiO2/ AI2O3 მოლეკულური თანაფარდობის 

სიდიდე იცვლება ზღვრებში 4,17-6,89. 

-  საკვლევი ბენტონიტების ქიმიური ანალიზისა  და მიმოცვლითი კატიონების მონაცემების 

საფუძველზე შედგენილია მონტმორილონიტის  სტრუქტურული ფორმულები. 

- სინჯები №1 და №2 ხასიათდებიან მონტმორილონიტის დაბალი შემცველობით, რომლის  მასური 

წილი  შეადგენს  ~ 19 %-ს.  

- განლექვის მეთოდით განსაზღვრული  თიხოვანი შემდგენის სიდიდე  იცვლება ზღვრებში: 

    31,9-57,2 %.  

 -  საკვლევი სინჯების წყლიან სუსპენზიაში წყალბად იონების კონცენტრაციის მაჩვენებელს  აქვს 

ტუტე ხასიათი  (pH=8,95). 

 - მშრალი გაცრის მეთოდით განსაზღვრულია სინჯების №1 და №2 გრანულომეტრიული 

შედგენილობა. 

-  დისპერსიული ანალიზის მონაცემებით, ჩურჩუტო-ჭიხელის ბენტონიტების ყველა სინჯი არის 

უხეშდისპერსიული; ბუნებრივი სახით ისინი არიან ძლიერ აგრეგირებულნი და პრაქტიკულად არ 

შეიცავენ კოლოიდურ წვრილდისპერსიულ ფრაქციას, რომელიც თითქმის არ იცვლება პეპტიზატორით  

(5, 7 და 9 %  Na4P2O7)   დამუშავების შედეგად, რაც, სავარაუდოდ, იმით არის განპირობებული, რომ ამ 

თიხის ნაწილაკები ძლიერ შეცემენტებულია წყალში ძნელად ხსნადი ნივთიერებებით. 

-  პეპტიზატორით მოქმედება შესაძლებელს ხდის არსებითად გაიზარდოს ვანისქედის ბენტონიტის 

დისპერსიულობა: ნატრიუმის პიროფოსფატის მოქმედებისას მიღებული დისპერსიულობის მონაცემებით 

მოცემული თიხა ჩამორჩება აშშ-ს ბენტონიტს, მაგრამ ის ამჟღავნებს მსგავსებას საბერძნეთის  

ბენტონიტურ თიხასთან და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც თიხის საბურღი ხსნარების 

მოსამზადებლად, ასევე მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში.  
 



-  სინჯებს №1 და №2 ახასიათებს დაბალი ბენტონიტური რიცხვი (შესაბამისად 14,0 და 11,0 სმ3). 

-  სინჯები №1 და №2 ამჟღავნებენ დაბალ კოლოიდურობას (შესაბამისად 10,22 და 11,40 სმ3 ). 

- სინჯები №1 და №2 ამჟღავნებენ დაბალ წყალშთანთქმის უნარს  (წყალშთანთქმის კოეფიციენტის 

სიდიდე შეადგენს შესაბამისად 0,85 და 0,90). 

- გამოსაკვლევ ბენტონიტებში მიმოცვლითი კომპლექსი წარმოდგენილია ტუტემიწა კატიონებით: 

მიმოცვლითი Ca2+-ის შემცველობა იცვლება ზღვრებში   24,75 - 27,50 მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე. სინჯების  №1 და 

№2 საერთო იონმიმოცვლითი ტევადობა ძალიან დაბალია და შეადგენს შესაბამისად 28,66 და 30,60 

მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე. წყალში ხსნადი მარილების კატიონების რაოდენობა ძალიან მცირეა (2,74 და 2,61 

მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე). 

- სინჯების №1 და №2 ადსორბციის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია და შეადგენს  შესაბამისად 60,0 და 

62,5 მგ/გ. 

-  სინჯები №1 და №2  ბუნებრივი სახით  და აგრეთვე გამდიდრების შემდეგ ამჟღავნებენ ძალიან დაბალ 

გაჯირჯვებადობის უნარიანობას  (Kგაჯ.= 1,75 - 2,5 სმ3/2გ). 

- მოდიფიცირება სხვადასხვა ქიმიური რეაგენტებით (Na2CO3, Na2SO4, NaCI,  MgO, CaO და სხვა), როგორც 

ინდივიდუალურად, ასევე მათი კომბინაციებით, საგრძნობლად აუმჯობესებს ბენტონიტების საკვლევი 

სინჯების  გაჯირჯვებადობის ხარისხს. ინდივიდუალური მოქმედებისას ყველაზე ეფექტური რეაგენტია  

Na2CO3 ; განსაზღვრულია რეაგენტების ოპტიმალური კომბინაცია და მათი ოპტიმალური თანაფარდობა. 

-  ჩურჩუტო-ჭიხელის ბენტონიტური თიხის ოპტიმალური კომბინაციით       0,2 გ Na2CO3 + 0,1 გ CaO  

დამუშავება აუმჯობესებს მის გაჯირჯვების უნარიანობას: სინჯის №1 გაჯირჯვების კოეფიციენტი Kგაჯ. , 

საწყის ფორმასთან შედარებით, იზრდება 11 ჯერ და  მისი მაქსიმალური მნიშვნელობა შეადგენს  Kგაჯ. = 

19,25 სმ3/2გ;  სინჯის №2   Kგაჯ.  იზრდება 10 ჯერ და  მისი მაქსიმალური მნიშვნელობა შეადგენს Kგაჯ. = 25,0 

სმ3/2გ. კომბინაციის   0,1 გ Na2CO3 + 0,05 გ MgO  დამატება იწვევს სინჯების №1 და №2   გაჯირჯვების 

კოეფიციენტის უმნიშვნელო მატებას: შესაბამისად  2,9  და  2  ჯერ. 

- გაჯირჯვებადობის უნარიანობის ცვლილების კინეტიკის  მონაცემებით, ქიმიური რეაგენტების 

ოპტიმალური კომბინაციის მოქმედებისას ბენტონიტები დროის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 

ინარჩუნებენ გაჯირჯვებადობის სტაბილურობას. 

- თიხოვანი ხსნარების პარამეტრების მონაცემებით, საკვლევი ბენტონიტები (ჩურჩუტო - ჭიხელი 

სინჯი № 1 და № 2)  არიან  უხეშდისპერსიული,  მიეკუთვნებიან მე-6 ჯგუფს (თიხოვანი ხსნარის 

გამოსავალი შეადგენს 4,5 მ3/ტ-მდე) და  მოდიფიცირებას არ ექვემდებარებიან, ამიტომ არ შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას საბურღ ტექნიკაში როგორც თიხოვანი ხსნარის ნედლეული. 

- ჩურჩუტო-ჭიხელის სინჯი №1 და №2 არ აკმაყოფილებს შესაბამისი სტანდარტის მოთხოვნებს და არ 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას საყალიბე ნარევების დასამზადებლად.   

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე რეკომენდირებულია ჩურჩუტო-ჭიხელის სინჯების № 1 და № 2 

გამოყენება კერამიკულ წარმოებაში: კედლის შიგა და გარე ფასადის მოსაპირკეთებელი ფილებისა და 

იატაკის კერამიკული ფილების საწარმოებლად. 

2.  ჩატარებული კვლევების შედეგების მიხედვით შედგენილი იქნა ანგარიში, რომელშიც 

წარმოდგენილია  მსოფლიოში კერამიკული თიხების წარმოების განვითარების ტენდენციები, 

კერამიკული ფილებისა და სამშენებლო აგურის მსოფლიო ბაზარი, ახალციხისა და სოფელ აწყურის  

ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა, რაიონის გეომორფოლოგია (რელიეფი), გეოლოგიური  

აგებულება, კერამიკული ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიის თანამედროვე მდგომარეობა.  

    ანგარიში მოიცავს  აწყურისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  გამოვლენილი, დღემდე უცნობი,  

კერამიკული თიხების გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური ტესტირების შედეგებს. ცალკეული უბნებისათვის  

მოცემულია  სქემატური გეოლოგიური  რუკები. კვლევები ჩატარდა პირველი  ეტაპის  რიგით 

გეოლოგიურ სინჯებზე და შესწავლილი იქნა მათი  ნივთიერებრივი შედგენილობა და  ფიზიკურ - 

მექანიკურ - ტექნოლოგიური თვისებები:  ნივთიერებრივი შედგენილობის შესწავლის მიზნით ჩატარდა 

წარმოდგენილი სინჯების ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზები. ქიმიური ანლიზის შედეგები 

წარმოდგენილია ცხრილში 1. 



ცხრილი 1 

სინჯების ქიმიური ანალიზი  

სინ 

ჯის 

№ 

სინეს- 

ტე 

ხურ. 

დან. 

შემცველობები %-ში 

SiO TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO P2O5 MnO CaO  MgO SO3 Na2O  K2O 

1 6,60 9,4 45,5 0,74 14,2 4,74 1,13 0,22 0,09 7,92 3,7 1,53 2,3 1,5 

2 5,92 7,48 49,3  ,74  5,6 4,34  ,13 0,21 0,09 6,8 2,49 1,55 2,5 2,00 

3 5,55 7,83 47,9 0,74 16,4 5, 9 0,5 0,30 0,07 8, 2,33 0,21 2,6 1,9 

4 9,80 8,88 46,6 0,97 19,2 6,81 0,57 0,17 0,13 2,57 1,86 0,2 1,46 1,0 

5 8,12 15,06 38,9 0,67 13,2 3,68 0,14 0,4 0,15 14,5 2,06 0,18 1,2 1,6 

6 0,93  4,59 67,7 0,15 18,26 0,25 0,49     - 0,12 0,86 0,44    - 3,4 2,4 

 

ცხრილიდან ჩანს, რომ  მღებავი ოქსიდების (Fe2O3 + TiO2 + FeO +MnO ), განსაკუთრებით  რკინის  

ოქსიდის  შემცველობა  მაღალია (4,35-დან 7,78-მდე),  რაც განაპირობებს  წარმოდგენილი სინჯების მუქ 

შეფერილობას. Na2O და K2O-ს შემცველობები,  რომლებიც მალღობლის როლს ასრულებენ, მაღალია ანუ 

წარმოდგენილი სინჯები  ადვილად ლღობადია   (ლღობის ტემპერატურა 1350 0C-ზე ნაკლები). 

რენტგენოფაზური ანალიზების მიხედვით, სინჯების მინერალური შედგენილობა თითქმის იდენტურია. 

შესწავლილი იქნა წარმოდგენილი სინჯების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები (თიხურ-მტვრისებრი 

ფრაქციის გამოსავალი,  გრანულომეტრული შედგენილობა,  პლასტიკურობა, ნორმალური კონსისტენციის 

ცომის მოსაზელად საჭირო წყლის რაოდენობა). წარმოდგენილი   ოთხი სინჯი მაღალპლასტიკურია, ხოლო 

ორი საშუალოპლასტიკური. ტექნოლოგიური თვისებებიდან  შესწავლილი იქნა ლღობის  ტემპერატურა, 

შეცხობის ინტერვალი.  დადგენილი იქნა   გამოწვის ოპტიმალური ტემპერატურა,  საჰაერო და ცეცხლოვანი 

შეკლება, საშუალო სიმკვრივე, ფორიანობა  და  წყალშთანთქმა.  ლღობის  ტემპერატურა   12500C-ზე 

დაბალია.  გამოწვის ოპტიმალური ტემპერატურა მე-2 და მე-3 საშუალოპლასტიკური სინჯებისათვის 

შეადგენს  1100 0C,  მე-5 სინჯისთვის 11500C, ხოლო მე-6   

სინჯისთვის 1000 0C   ტემპერატურას.  მაღალპლასტუკური პირველი სინჯი 1000 0C  ტემპერატურაზე 

გამოწვას სკდება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ  მისი გამოყენება მამჭლევებელი დანამატის გარეშე  არ  

შეიძლება. 

და    მისგან შედგენილი  ორი ტექნოლოგიური სინჯის ნივთიერებრივი შედგენილობა,  ფიზიკურ - 

მექანიკურ - ტექნოლოგიური თვისებები.  დადგენილი იქნა მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში მათი  

გამოყენების შესაძლებლობა. 

         სინჯების შეცხობის ინტერვალი ძალიან დაბალია და შეადგენს  30 0C. 

პირველი ეტაპის №№ 2, 3, 5 და 6 სინჯისგან  დამზადებული კერამიკული ფილები აკმაყოფილებენ 

სახელმწიფო   სტანდარტის  6141-91 „მოჭიქურებული კერამიკული ფილები კედლის შიგა 

მოპირკეთებისთვის“  ტექნიკურ პირობებს  და შეიძლება მისი გამოყენება  კედლის შიგა მოსაპირკეთებელი 

ფილების წარმოებისთვის.  

№4 თიხის სინჯი  გამოწვისას ფუვდება და სკდება. ამ თვისებების გამო ის შეიძლება გამოყენებული 

იქნას კერამზიტის საწარმოებლად, რომელზედაც მშენებლობაში  მოთხოვნილება ყოველწლიურად 

იზრდება. 

პირველი ეტაპის მაღალპლასტიკური სინჯების პლასტიკურობის დასაწევად  მომზადებული იქნა 

კაზმები.  მამჭლევებლად გამოყენებული იქნა  საჩხერის კვარცის ქვიშა და  ფარავნის პერლიტების 

გადამუშავების პროცესში წარმოქმნილი  მტვერი.  მამჭლევებელი დანამატების  პროცენტული რაოდენობა 

შეადგენს  30%.   ფიზიკო-მექანიკური და კერამიკული თვისებების განსასაზღვრავად კაზმებისგან  

პლასტიკური მეთოდით დაყალიბებული იქნა ფილები და ძელაკები, რომლებიც გამოიწვა   

მაღალტემპერატურულ ღუმელში სხვადასხვა ტემპერატურაზე; შესწავლილი იქნა გამომწვარი ფილების 

კერამიკული და ფიზიკურ-მექანიკური  თვისებები.  

 



პლასტიკური მეთოდით დაყალიბებული თიხის კაზმები აკმაყოფილებენ  6141-91 სახელმწიფო 

სტანდარტის „მოჭიქურებული კერამიკული ფილები კედლის შიგა მოპირკეთებისთვის“  ტექნიკურ 

პირობებს  და შეიძლება გამოყენებული იქნას კედლის შიგა მოსაპირკეთებელი ფილების წარმოებისთვის. 

ორივე ეტაპის რიგითი სინჯებიდან შედგენილი  იქნა ორი ტექნოლოგიური სინჯი და ჩატარდა მისი 

მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული აღწერა. გამომდინარე იქედან, რომ ნიმუშის მთლიანობა დარღვეულია, 

მიკროსკოპული და მაკროსკოპული შესწავლის დროს სტრუქტურის და ტექსტურის დადგენა 

შეუძლებელია. შემორჩენილი ძირითადი მასის უმეტესი ნაწილი შედგება სხვადასხვა დროს ქრობადი Ca-

მონტმორილონიტითა და ჰალუაზიტით,  რომლებშიც აღინიშნება კვარცისა  და მინდვრის შპატების 

მარცვლები და ნამსხვრევები. პელიტური მასა ძლიერ კარბონატიზირებულია.  კვარცი მაღალი რელიეფით 

და ტალღებრივი ჩაქრობით ხასიათდება.  მინდვრის შპატებიდან ჭარბობს პლაგიოკლაზების ნამსხვრევები, 

რომლებიც ძლიერ მეორად შეცვლას, გათიხებას განიცდიან. იშვიათად პლაგიოკლაზებს აღენიშნებათ 

პოლისინთეზური მრჩობლები. შლიფში დაიკვირვება პიროქსენისა და ამფიბოლის ერთეული მარცვლები, 

რომლებიც ჩანაცვლებული არიან რკინის ჟანგითა და მადნეული მინერალებით.  

 ანგარიშში მოყვანილია ტექნოლოგიური  ტესტირების შედეგები: ტექნოლოგიური სინჯების  

ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები (ნაყარი სიმკვრივე  ჩვეულებრივ და დატკეპნილ მდგომარეობაში.  

თიხურ-მტვრისებრი ფრაქციის გამოსავალი,  გრანულომეტრული შედგენილობა,  პლასტიკურობა და 

ნორმალური კონსისტენციის ცომის მოსაზელად საჭირო წყლის რაოდენობა) და პლასტიკური და დაწნეხვის 

მეთოდით დაყალიბებული ფილების კერამიკული თვისებები (გამოწვის ტემპერატურა, საჰაერო და 

ცეცხლოვანი შეკლება, წყალშთანთქმა, საშუალო სიმკვრივე, ფორიანობა, სიმტკიცე ღუნვაზე). 

 ნაყარი სიმკვრივის განსაზღვრის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 2. 

                                                                                      ცხრილი 2. 

ნაყარი სიმკვრივის განსაზღვრის შედეგები 

 

ტექნოლოგიური 

სინჯის № 

ნაყარი სიმკვრივე, კგ/მ3 

ჩვეულებრივი დატკეპნილი 

1 1145 1303 

2 1243 1484 

 
განლექვის მეთოდით,  განსაზღვრული  თიხურ-მტვრისებრი ფრაქციების გამოსავალი, მოყვანილია  ცხრილში 3.                                         

                                                                                           ცხრილი 3 

 თიხურ-მტვრისებრი ფრაქციის განსაზღვრის შედეგები 

 

სინჯის № ფრაქციის დასახელება გამოსავალი, % 

 

1 

თიხურ-მტვრისებრი 55,0 

ქვიშური 45,0 

საწყისი 100,0 

 

2 

თიხურ-მტვრისებრი 58,3 

ქვიშური 41,7 

საწყისი 100,0 

 

შესწავლილი იქნა ტექნოლოგიური  სინჯების  პლასტიკურობა და დადგენილი იქნა  ნორმალური 

კონსისტენციის ცომის მოსაზელად საჭირო წყლის რაოდენობა.   შედეგები მოყვანილია ცხრილებში  4 და 5. 



 
                                                                                                                             ცხრილი 4  

 პლასტიკურობის განსაზღვრის შედეგები 

 

 

                                                                 ცხრილი 5 

ნორმალური ცომის მოსაზელი სამუშაო წყალშემცველობა 

 

სინჯის № სამუშაო წყალშემცველობა, % 

1 26,2 

2 25,9 

 

პლასტიკური მეთოდით დაყალიბებული  ფილების კერამიკული თვისებების შედეგები მოცემულია ცხრილში 

6, ხოლო დაწნეხვით  დაყალიბებული ფილების კერამიკული თვისებების შედეგები  კი ცხრილში 7. 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                       ცხრილი 6 

 

პლასტიკურად  დაყალიბებული გამომწვარი ფილების  კერამიკული თვისებების შედეგები 

 

 

№  

საჰაერო 

შეკლემა 

% 

გამოწვის 

ტემპერა- 

ტურა, 0C 

ცეცხლოვა    

ნი     

შეკლემა, % 

წყალშ-

თანთქმა 

% 

საშუალო 

სიმკვრივე 

კგ/მ3 

ფორი- 

ანობა 

% 

სიმტკიცე 

ღუნვაზე 

მპა 

შენიშვნა 

 

1 

 

10,0 

1000 

1050 

1100 

1120 

1150 

2,4 

3,0 

3,8 

4,7 

5,1 

15,1 

13,0 

10,4 

8,1 

0,5 

1684 

1800 

1845 

1950 

2331 

25,4 

23,4 

19,2 

15,8 

1,0 

18,9 

19,8 

23,5 

24,3 

26,3 

ტექნ. 

სინჯი  

+ 

პერლიტის 

მტვერი 

 

2 

 

 

8,9 

1000 

1050 

1100 

1120 

1150 

2,0 

2,5 

3,0 

4,9 

5,0 

12,8 

12,7 

11,3 

5,7 

1,7 

1812 

1813 

1852 

2013 

2130 

23,2 

22,9 

21,0 

11,4 

3,5 

20,5 

20,8 

24,2 

25,1 

25,5 

ტექნ. 

სინჯი  

+ 

 პერლიტის 

მტვერი 

 

 

ტექნოლოგიური 

სინჯის 

№ 

დენადობის 

ქვედა ზღვრის 

სინესტე, % 

გაბრტყელების 

ზღვრის სინესტე, 

% 

პლასტიკურობი

ს რიცხვი 

პლასტიკურობის 

შეფასება 

1 66,4 30,3 36,1 მაღალპლასტიკური 

2 52,6 21,3 31,3 მაღალპლასტიკური 



ცხრილი 7

                                                                                                                      

დაწნეხვით  დაყალიბებული გამომწვარი ფილების  კერამიკული    თვისებების შედეგები 

 

 

№  

საჰაერო 

შეკლემა 

% 

გამოწვის 

ტემპერა- 

ტურა, 0C 

ცეცხლოვა    

ნი     

შეკლემა, % 

წყალშ-

თანთქმა 

% 

საშუალო 

სიმკვრივე 

კგ/მ3 

ფორი- 

ანობა % 

სიმტკიცე 

ღუნვაზე 

მპა 

შენიშვნა 

 

1 

 

0,2 

1000 

1050 

1100 

1120 

1150 

1,1 

1,2 

2,3 

7,8 

8,0 

15,9 

15,5 

13,1 

9,2 

7,0 

1737 

1751 

1830 

1920 

1987 

27,6 

27,2 

23,8 

17,5 

13,5 

16,8 

17,3 

20,2 

23,8 

24,3 

ტექნ. 

სინჯი 

+ 

პერლიტის 

მტვერი 

 

2 

 

 

0,1 

1000 

1050 

1100 

1120 

1150 

1,2 

1,6 

2,0 

7,0 

7,4 

16,2 

15,9 

13,4 

4,0 

1,5 

1769 

1765 

1831 

2104 

2134 

28,6 

28,0 

24,5 

8,4 

3,2 

15,9 

16,4 

20,2 

24,3 

25,5 

ტექნ. 

სინჯი  

+ 

პერლიტის 

მტვერი 

 

 

შესწავლილი იქნა ფილების ყინვამედეგობა და მარილმედეგობა. აღნიშნული პარამეტრებით 

ტექნოლოგიური სინჯები აკმაყოფილებენ სტანდარტის მოთხოვნებს. 

დადგენილია: 

- წარმოდგენილი სინჯები განეკუთვნებიან  ადვილად ლღობად თიხათა ჯგუფს    (ლღობის 

ტემპერატურა 1350 0C-ზე ნაკლები). 

- სინჯები ძირითადად წარმოდგენილია სუსტად დაკრისტალებული კალციუმიანი 

მონტმორილონიტით, ჰალუაზიტით, კალცი-ნატრიუმიანი მინდვრის შპატებით, კალციტითა და კვარცით. 

- სინჯების შეცხობის ინტერვალი ძალიან დაბალია და შეადგენს 30 0C, ხოლო  ცეცხლმედეგობა 

არის 1200 0C.  

- 10500C ტემპერატურაზე გამომწვარი ორივე ტექნოლოგიური სინჯი აკმაყოფილებს 6141-91 

სახელმწიფო   სტანდარტის  6141-91 „მოჭიქურებული კერამიკული ფილები კედლის შიგა 

მოპირკეთებისთვის“  ტექნიკურ პირობებს  და შეიძლება გამოყენებული იქნას კედლის შიგა 

მოსაპირკეთებელი ფილების წარმოებისთვის. 

- 1100 0C ტემპერატურაზე გამომწვარი ტექნოლოგიური სინჯებიდან  დაყალიბებული ფილები  

აკმაყოფილებს   13996-93  სახელმწიფო   სტანდარტის  „კერამიკული ფილები გარე ფასადისათვის“  

ტექნიკურ პირობებს  და შეიძლება გამოყენებული იქნას კედლის გარე  მოსაპირკეთებელი ფილების 

წარმოებისთვის. 

- აღნიშნული თიხის სინჯების გამოყენება აგურის წარმოებაში მიუღებელია, ვინაიდან აგურის 

კუბები ვერ უძლებს გამოწვას და იკეთებს მიკრო და მაკრო  ბზარებს. 

- პირველი ეტაპის მე-4 სინჯი 10000C ტემპერატურაზე გამოწვისას ფუვდება და სკდება. მისი 

გამოყენება შესაძლებელია კერამზიტის წარმოებაში, რომელზედაც მოთხოვნილება მშენებლობაში 

ყოველდღიურად იზრდება. 

 

 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.3. კრებულები 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 



 

1 

 

ხაჩატურიანი კ. 

გეგია ნ. 

გურული თ. 

გაგნიაშვილი ნ. 
 

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი 

ინიციატივები“ შრომები 

ISBN 978-9941-484-84-1 

ქუთაისი აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

   330 – 339 

საქართველოს ბენტონიტების მეღვინეობაში გამოყენების შესაძლებლობის შეფასება 

კარინე ხაჩატურიანი, ნესტანი გეგია, თამარ გურული, ნინო გაგნიაშვილი 

მონტმორილონიტური შედგენილობის თიხები - ბენტონიტები, თავისი სპეციფიკური თვისებების გამო, 

ფართოდ გამოიყენება მრეწველობის სხვადასხვა დარგებსა და სოფლის მეურნეობაში. ბენტონიტური თიხების 

მნიშვნელოვანი მარაგები (131 800 ათასი ტონა) თავმოყრილია საქართველოს ტერიტორიაზე [1,2]. 

ბენტონიტების გამოყენების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სფეროს წარმოადგენს მეღვინეობა, სადაც 

პრაქტიკულად დადასტურებულია ნატრიუმიანი ბენტონიტური თიხების უპირატესობა ორგანული 

წარმოშობის ძვირადღირებულ წებოვან მასალებთან შედარებით (საჭმელი ჟელატინი, თევზის წებო, კვერცხის 

ცილა და სხვა); ყველა შესაძლო  ღვინის მასალების საუკეთესო მწებავს წარმოადგენს ასკანგელი [3]. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს ზოგიერთი საბადოს 

ბენტონიტების მეღვინეობაში გამოყენების შესაძლებლობის შეფასება. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 

ბენტონიტების სამი საბადოს ოთხი სინჯი: ვანისქედი 1, ვანისქედი 2, არალი G-1 და ჩურჩუტო-ჭიხელი (სინჯი 

G4/2); შესადარებლად შესწავლილი იქნა ასკანგელი „მ’’. 

ბენტონიტები, რომლებიც გამოიყენება ღვინის წარმოებაში, როგორც ცნობილია, უნდა აკმაყოფილებდნენ 

დარგობრივი სტანდარტის [4] მოთხოვნებს, ამიტომ დასმული ამოცანის გადასაწყვეტად, საკვლევი 

ბენტონიტებისთვის განსაზღვრული იყო ხსენებულ სტანდარტში მოყვანილი თითქმის ყველა მაჩვენებელი 

(გარდა ისეთი მაჩვენებლებისა, როგორიცაა პროტეინების ადსორბცია და დარიშხანის შემცველობა ძმარმჟავას 

ექსტრაქტში). 

მიღებული შედეგები მოწმობენ, რომ: 

– გარეგნული იერით ბენტონიტების ყველა გამოსაცდელ სინჯს აქვს ღია შეფერილობა  (ბაცი მომწვანო, 

ბაცი კაკაოსფერი და ბაცი კრემისფერი შეფერილობა); 

– სინჯის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლით მხოლოდ ჩურჩუტო-ჭიხელი (სინჯი G4/2) სრულად 

აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს და ნაწილობრივ – ვანისქედი 1; 

– არალისა G-1 (7,8 %) და ჩურჩუტო-ჭიხელის (სინჯი G4/2) (6,83 %) ბენტონიტების სინესტის მაჩვენებელი 

შეესაბამება დაშვებულ ნორმებს, ხოლო დანარჩენ სამ სინჯში ის უმნიშვნელოდ მაღალია (11,08-13,19 %); 

– წყლის სუსპენზიის pH-ს სიდიდის მიხედვით მხოლოდ ჩურჩუტო-ჭიხელი (სინჯი G4/2)  (pH=8,68) 

პასუხობს სტანდარტის მოთხოვნებს, ხოლო დანარჩენ ოთხ სინჯში ეს მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ გაზრდილია 
(pH=9,50-9,92); 

– გაჯირჯვებადობის მაჩვენებლის მიხედვით დასაშვებ ნორმებს შეესაბამება სამი სინჯი: ვანისქედი 1 (96,0 

%), არალი G-1 (99,0 %) და ასკანგელი „მ’’ (100,0 %), ჩურჩუტო-ჭიხელის (სინჯი G4/2) ეს მაჩვენებელი 4,2- ჯერ 

დაბალია ნორმაზე, ხოლო ვანისქედი 2-ს – 2,9 ჯერ; 

–10 %-ან ძმარმჟავაში ხსნადი ნივთიერებების მაჩვენებლით, თითქმის ყველა სინჯი (1,33-5,0 გ/100 გ) 

აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს, მხოლოდ ვანისქედი 1-ს (5,7 გ/100 გ) ეს მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ 

გაზრდილია; 

– ძმარმჟავას ექსტრაქტში კალციუმის შემცველობის მიხედვით სამი სინჯი აკმაყოფილებს დასაშვებ 

ნორმებს: ვანისქედი 2 (55,0 მგ/100 გ), ჩურჩუტო-ჭიხელი (სინჯი G4/2) (60,0 მგ/100 გ) და ასკანგელი „მ’’ (20,0 

მგ/100 გ); ხოლო ბენტონიტების ვანისქედი 1 (86,0 მგ/100 გ) და არალი G-1 (85,0 მგ/100 გ) ეს მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად მაღალია; 

– ძმარმჟავას ექსტრაქტში რკინის შემცველობის მიხედვით ყველა სინჯი აკმაყოფილებს  (<0,1-2,53 მგ/100 გ) 

სტანდარტის მოთხოვნებს; 

– ტუტიანობის მიხედვით (9,0-28,5 მლ) ბენტონიტის ყველა საკვლევი სინჯი აკმაყოფილებს დასაშვებ 

ნორმებს; 
 

 
 



 

  – ქვიშისა  და  უხეშდისპერსიული  ჩანართების  შემცველობის  მიხედვით  თითქმის  ყველა 

   სინჯი (0,08-2,18 %)  აკმაყოფილებს სტანდარტის დასაშვებ მოთხოვნებს, მხოლოდ ვანისქედი 2-ს ეს 

მაჩვენებელი (8,81 %) 2,2-ჯერ მაღალია ნორმაზე; 

– ტიქსოტროპულობისა და წყლის სუსპენზიის დაწდომის მაჩვენებლის მიხედვით მხოლოდ ერთი 

სინჯი – ასკანგელი „მ’’ პასუხობს სტანდარტის მოთხოვნებს; 

– დაწმენდის უნარიანობის მიხედვით სამი სინჯი – ასკანგელი „მ’’, არალი G-1 და ვანისქედი 1 

სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტის ნორმებს, ხოლო ნაწილობრივ კი – ჩურჩუტო-ჭიხელი (სინჯი G4/2) 

და ვანისქედი 2. 

ამრიგად, საქართველოს სამი საბადოს ბენტონიტური თიხების ჩატარებული კვლევების საფუძველზე 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ბენტონიტები არალი G-1 და ვანისქედი 1, ძირითადად, აკმაყოფილებენ 

დარგობრივი სტანდარტის მოთხოვნებს და შესაძლებელია მათი გამოყენება მეღვინეობაში ისევე, როგორც 

ასკანგელის „მ’’; ამ მიზნისათვის შეიძლება აგრეთვე  რეკომენდირებული იყოს ბენტონიტი ჩურჩუტო-

ჭიხელი (სინჯი G4/2). 
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1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 
გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდა

რგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

    1 

 

 

 სპილენძის და ოქროს შემცველი,ღარიბი, 

ძნელადგადასამუშავებელი ტექნოგენური  

საბადოების გადამუშვების  

ბიოტექნოლოგიური 

 მეთოდის შემუ შავება   

 

სამეცნიერო მიმართულებები: 1.7-

სხვასაბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; 

       2.7-გარემოს შემსწავლელი ინჟენერია; 

      2.9-სამრეწველო ბიოტექნოლოგია. 

 

2019-2021 

 

 

შ. მალაშხია 

მ. კანდელაკი 

 ლ. ქართველიშვილი-  

ნ. ლომიძე 

ნ. ჩხობაძე 

ლ. ჩოჩია  

ნ. ჩუბინიძე- 

ჯ. კაკულია 

დ. ჩარკვიანი  

 თანამედროვე პირობებში  მსოფლიოს თითქმის ყველ ქვეყანაში სადაც განვითარებულია სამთო-

მოპოვებითი მრეწველობა აქტუალურია ტექნოგენური ნედლეული ,რომლებიც წარმოიქნებიან 

მადნების მოპოვების და გადამუშავ ების შედეგად. მათი ათვისება უზრუნველყოფს სანედლეულო 

ბაზის ზრდას და ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრას. აღნიNული რესურსების ათვისება 

დაკავშირებულია ახალი ტექნოლოგიური მიდგომების შემუშავებასთან. ერთ-ერთ ასეთ 

ალტერნატიულ   მეთოდს განეკუთვნება ბიოტექნოლოგია. მისი გამოყენება ფერადი ლითონების  

მისაღებად საშუალებას იძლევა გადაწყვეტილ იქნეს  ის პრობლემები რომლებიც წარმოიშობიან 

ღარიბი და მედეგი ძნელადგასამდიდრებელი ნედლეულის გადამუშავებისას , მათ შორის 

როგორცაა ნაყარები, არაბალანსური მადნები და სხვა. მისი გამოყენება მნისვნელოვნად ამარტივებს 

ტექნოლოგიურ პროცესებს და ამცირებს გარემოზე  ანტროპოგენულ დატვირთვას. 

თანამედროვე პირობებში საქართველოში სამთო-მომპოვებელი დ აგადამამუშავებელი  

მრეწველობის ერთ-ერთი უმსხვილესი ობიექტია მადნეულის სულფიდური საბადო რომელიც 

თითქმის ნახევარი საუკუნეა ექსპლუატაციაშია. ამ პერიოდის განმავლობაში საბადოს მარაგების 

თითქმის 70 პროცენტი ამოწურულია, ამასთან დარჩენილია ბალანსგარეშე მარაგების 



მნიშვნელოვანი ოდენობა. ასევე  ექსპლუატაციის პერიოდში  წარმოქმნილია ტექნოგენური 

წარმონაქმნები დასაწყობებული სპილენძ-თუთიის, ბარიტის, ფლოტაციის კუდების უზარმაზარი 

მარაგები. აღნიშნული წარმონაქმნები შეიცავენ  სპილენძის,თუთიის,ოქროს,ვერცხლის და სხვა 

სასარგებლო კომპონენტების მნიშვნელოვან მარაგებს. 

შესრულებულ იქნა ლიტერატურული და საპატენტო კვლევები.შემუშავდა კვლევების 

მეთოდოლოგია. მოპოვებულ იქნა კვლევებისათვის  აუცილებელი საკვლევი ობიექტების ნიმუშები. 

შესწავლილ იქნა საკვლევი ობიექტების  ფიზიკო-ქიმიური , ნივთიერი და მინერალოგიური 

შემადგენლობა. 

განხორციელდა    საბადოდან, ნაყარებიდან და კარიერული წყლებიდან ბაქტერიული კულტურების 

გამოყოფა ,გასუფთავება და აქტიური  შტამების მიღება 

 

1 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერების

დარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

 1 

ოქროსშემცველი მედეგი მადნებიდან და სამთო 

მრეწველობის ნარჩენებიდან კეთილშობილი და 

ფერადი ლითონების ამოღების ინოვაციური , 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიის 

შემუშავება ბიოდესტრუქციის მეთოდის  

გამოყენებით.   FR-18-6322       . სამეცნიერო 

მიმართულებები:  1.7; 2.7; 2.9.  

  

 

2019-2021 

მ. კანდელაკი-ხელმძღვანელი  

ნ. ლომიძე- კოორდინატორი 

 შ. მალაშხია-მკვლევარი  

 ლ.ქართველიშვილი-მკვლევარი 

ნ. ჩხობაძე-მკვლევარი  

ნ.ჩუბინიძე-მკვლევარი  

ლ. ჩოჩია-მკვლევარი  

ჯ. კაკულია--მკვლევარი  

დ.ჩარკვიანი- დამხმარე  

 

1. მოპოვებულ იქნა  ფლოტაციის დასაწყობებული კუდების და დაჟანგული მადნების და ნარჩენების  

წარმომადგენლობითი ნ იმუშები .  

2. კარიერული მჟავე  წყლების ,გრუნტის და ჩამდინარე წყლების,მყარი ნიმუშების  ბიოლოგიური 

დამუშავებით გამოყოფილი  იქნა ბაქტერიული კულტურები  Acidobacilus tiooxidans   და       

Acidobacilus ferooxidans   , მიღებულ იქნა მათი სუფთა კულტურები. 

3. შესწავლილ იქნა ნიმუშების ფიზიკო-მექანიკური,მინერალოგიური მახასიათებლები  

გრავიმეტრიული,რენტგენოსტრუქტურული,ქიმიური და ფიზიკური ანალიზების მეშვეობით. 

4. შესწავლილ იქნა ჩამდინარე  წყლებში  ციანნაერთების კონცენტრაციების, მჟავე-ტუტიანობის და 

ელექტრო აქტიურების მაჩვენებლის გრადიენტები. 

5.     გროვითი ბაქტერიალური დაჟანგვა-გამოტუტვისათვის და ფლოტაციის ოპტიმალური  სიჩქარის 

შესარჩევად      შესწავლილ იქნა სპილენძის დაჟანგული მადნების -10 +5 მმ და-5 +3 მმ კლასებში 

ბაქტერიალური ხსნარების ფილტრაციის კინემატიკა; 

6. შესრულდა კვლევები  მიკროორგანიზმების აქტიური ადაპტირებული სელექციური შტამების 

მისაღებად,გამოყოფილი შტამების გოგირდმჟავას მაღალ კონცენტრაციებთან შეგუებისათვის. 

 



4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენ

ობა 

 

 

შ.მალაშხია, 

მ.კანდელაკი, 

ნ.ლომიძე, 

 ლ.ქართველიშვილი 

მანგანუმის მრეწველობის 

ნარჩენების ბიოტრანსფორმაცია 

მათი სასუქებში მიკროელემენტებად 

ჩართვის მიზნით 

„სამთო 

ჟურნალი“ #2(44) 

ISSN-1512-407X 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 
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 სტატიაში განხილულია მანგანუმის მრეწველობის ნარჩენების  მიკრობიოლოგიური გარდაქმნის 

შესაძლებლობები მცენარეთა  მკვებავ სასუქებში მათი ჩართვის  მიზნით . კვლევები განხორციელდა  

ჭიათურის გამამდიდრებელი  ფაბრიკის ნარჩენებზე,შლამებზე.გამოყოფილ იქნა მანგანუმის  

აღმდგენელი ბაქტერიალური შტამები, შესწავლილ იქნა მათ მიერ  მანგანუმის რედუცირების უნარი 

და ამ პროცესებზე მოქმედი ფაქტორები. დადგენილ იქნა, რომ  აღდგენის პროცესზე მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს მყარის და თხევადის თანაფარდობის მაჩვენებელი,ორგანული კვების წყარო,პროცესის 

ხანგრძლიობა და მიკროორგანიზმების ადაპტაციის უნარი ლითონის მაღალ კონცენტრაციებთან. 

დადგენილ იქნა მაქსიმალური გამოტუტვის დრო, მყარის და თხევადის ოპტიმალური შეფარდების 

მაჩვენებელი. კვლევის შედეგების საფუძველზე გაკეთდა დასკვნა , რომ  ბიოტრანფორმაციებით 

შესაძლებელია მანგანუმის მრეწველობის ნარჩენების ბაზაზე მიღებული იქნეს სასუქების 

გამაუმჯობესებელი მიკროელემენტური კომპონენტი.  

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

შ. მალაშხია  

 

 

 

 

 

 

ნ. ლომიძე 

სამთო-მომპოვებელი და გადამამუშავებელი 

საწარმოების ნარჩენების მართვა ხელოვნური  

გეოქიმიური ბარიერების შექმნით მეორადი 

საბადოების წარმოქმნის მიზნით 

 

სპილენძ-პირიტული მადნების ფლოტაციის 

დასაწყობებული კუდების გადამუშავების 

პროცესში ბიორეაგენტის  გამოყენების 

შესაძლებლობების კვლევა 

თბილისი 

29-30 მაისი 2019წ 

 

 

 

 

 

29-30 მაისი 2019 წ. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 

განყოფილება. 
 

1. ელენა შაფაქიძე - განყოფილების გამგე,  მთავარი მეცნიერ - თანამშრომელი, 

 

2. იოსებ გეჯაძე - უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი; 

3. მარინე ნადირაშვილი - უფროსი- მეცნიერ თანამშრომელი; 

4. ვერა მაისურაძე - მეცნიერ - თანამშრომელი; 

5. იზოლდა ქამუშაძე - მეცნიერ - თანამშრომელი; 

6. ლამარა გაბუნია -  მეცნიერ თანამშრომელი;  

7. ევგენი ხუჭუა - მეცნიერ თანამშრომელი;  

8. ლევან ვაწაძე - წამყვანი ინჟინერი.  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

ახალი სახის ენერგოეფექტური 

მჭიდების მიღების შესაძლებლობების 

კვლევა ადგილობრივი მთის ქანების და 

საწარმოო ნარჩენების საფუძველზე    

2017 -2021 

ე. შაფაქიძე - ხელმძღვანელი; 

ი. გეჯაძე - შემსრულებელი; 

მ. ნადირაშვილი - შემსრულებელი; 

ვ. მაისურაძე - შემსრულებელი; 

ე. ხუჭუა - შემსრულებელი;  

ლ. ვაწაძე - შემსრულებელი. 

საანგარიშო პერიოდში  ჩატარდა 2019 წლის კალენდარული გეგმის მიხედვით   გათვალისწინებული 

სამუშაოები, კერძოდ, შეირჩა წიდა-ტუტიანი მჭიდების (წტმ)  ალუმოსილიკატურ მდგენელში ბუნებრივი 

და ტექნოგენური მასალების თანაფარდობები. შეირჩა და განისაზღვრა ტუტე-კომპონენტის დოზირება. 

დამზადდა და გამოიცადა წიდატუტიანი მჭიდა მასალები. მიღებული მჭიდების ფიზიკურ-მექანიკური 

ტესტირების შედეგებზე დაყრდნობით მოხდა ოპტიმალური შემადგენლობების დადგენა. 

ცხრილში მოყვანილია წიდა-ტუტიანი მჭიდების შემადგენლობები და ფიზიკურ-მექანიკური ტესტირების 

შედეგები: 

შემადგენელი 

კომპონენტები (%) 

ტუტე 

კომპონენტი, 

(მშრალი 

ნივთიერება 

100%-ის 

ზემოთ, %) 

სიმტკიცე კუმშვაზე 28 დღე-ღამის შემდეგ 

გამყარების პირობების მიხედვით, კგ/სმ2 

სიმტკიცე 

კუმშვაზე თბო-

დამუშავების 

შემდეგ, კგ/სმ2  
ჰაერი წყალი ჰაერ-ტენიანი 

წიდა 

(80) 
*ფიქალი (20) NaOH (10) 410 452 440 690 

წიდა 

(80) 

* ფიქალი 

(20) 
Na2CO3 (10) 210 245 240 537 

წიდა * ფიქალი Na2O(SiO2)n (10) 187 334 212 488 



(80) (20) 

წიდა 

(80) 

*არგილიტი 

(20) 
NaOH (10)  469 480 418 695 

წიდა 

(80) 

*არგილიტი 

(20) 
Na2CO3 (10 ) 335 420 390 685 

წიდა 

(80) 

*არგილიტი 

(20) 
Na2O(SiO2)n (10) 536 472 450 856 

წიდა 

(80) 

* თიხა 

 (20) 
NaOH (10)  460 510 478 630 

წიდა 

(80) 

* თიხა 

 (20) 
Na2CO3 (10) 175 223 217 575 

წიდა 

(80) 

* თიხა 

 (20)  
Na2O(SiO2)n (10)  75 88 85 150 

წიდა 

(80) 

* თიხა 

 (20)  

NaOH (4) +   

Na2CO3 (6)  
215 254 230 266 

წიდა 

(80) 

* თიხა 

 (20)  

NaOH (4) + 

Na2O(SiO2)n (10) 
850  940 935 1025 

წიდა 

(80) 

* თიხა 

 (20)  

Na2CO3 (4) +  

Na2O(SiO2)n (10)  
112 145 156 320 

* 700 °С-ზე მოდიფიცირებული თიხოვანი ქანები. 

როგორც ტესტირების შედეგებიდან ჩანს (ცხრილი), ნიმუშების თბო-დამუშავების შედეგად  (80 °С-ის 

პირობებში 20 სთ ხანგრძლივობით) წიდა-ტუტიანი მჭიდების მექანიკური სიმტკიცე საგრძნობლად 

მატულობს ნორმალურ პირობებში გამყარებულ მჭიდებთან შედარებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია №11 

- წიდის და თიხის საფუძველზე, რომელშიც ტუტე კომპონენტად გამოყენებული იქნა ნატრიუმის ტუტის 

და თხევადი მინის ნარევი (სიმტკიცე - 1025 კგ/სმ2).  

  

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

 

ადგილობრივი თიხა-ფიქლების 

კვლევა მსუბუქი ფოროვანი 

შემავსებლების მიღების 

ტექნოლოგიის შემუშავების 

მიზნით 

2017 -2019  

ე. შაფაქიძე - ხელმძღვანელი; 

ი. გეჯაძე - შემსრულებელი; 

ი. ქამუშაძე - შემსრულებელი; 

ლ. გაბუნია - შემსრულებელი; 

ე. ხუჭუა - შემსრულებელი;  

ლ. ვაწაძე - შემსრულებელი. 



როგორც მსოფლიო მშენებლობის პრაქტიკა გვიჩვენებს მსხვილპანელიანი სახლების გარე კედლების 60%-

მდე ერთფენოვანი კერამზიტო-ბეტონის ფილებისაგან შედგება. უშუალოდ კერამზიტი ასევე წარმატებით 

გამოიყენება ნაყარის სახით შენობების სხვენისა და სართულშორისი გადახურვების თბოიზოლაციისათვის.             

ზოგადად, მსუბუქი შემავსებლების მისაღებად ძირითად ნედლეულად გამოიყენება ჰიდროქარსებისა და 

სერიციტ-ქლოროვანი მინერალებისაგან შემდგარი ბუნებრივი თიხა-ფიქალები, რომელთაც გააჩნიათ 

ბუნებრივი თვითაფუების უნარი ყოველგვარი დანამატის გარეშე. ასეთი სახის ფიქალები მსოფლიოში 

ძირითადად მოიპოვება აშშ-ში, ევროპაში, ყირიმში, შუა აზიაში, ურალის მთებში, კავკასიონის ორივე 

მხარეს, მაგრამ კერამზიტის აქტიური მოხმარების გამო, მათზე მოთხოვნა მხოლოდ 70-80 %-ით 

კმაყოფილდება. 

ამავდროულად ჩვენთან, მდ. დურუჯის ხეობაში წლების განმავლობაში მიმდინარე ღვარცოფული 

პროცესების შედეგად დაგროვილია თიხა-ფიქლების ბუნებრივი ჩამონატანი, რომლის რაოდენობა 

მილიონობით კუბურ მეტრს აღწევს და გარკვეულ საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ გარემოს, კერძოდ, ქ. 

ყვარლის მიდამოებს. მას დღეისათვის პრაქტიკული გამოყენება არა აქვს. 

თიხა-ფიქლების წინასწარი კვლევებით გამოვლინდა მათი კომპლექსური მრავალმინერალური აღნაგობა, 

ხოლო მაღალტემპერატურულ ინტერვალში თერმული დამუშავებისას თვითაფუების უნარი ყოველგვარი 

ამაფუებელი დანამატის გარეშე და მოცულობის მკვეთრი ზრდა. 

ფაქტიურად გამოუყენებელი მრავალკომპონენტიანი ნედლეულის შესწავლა აქტუალურია განსაკუთრებით 

თანამედროვე პირობებში, რომელიც გამოირჩევა ბუნებრივი კომპლექსური ნედლეულის მარაგის 

შემცირებით და არსებული ეკოლოგიური ვითარების გამძაფრებით, რის გამოც კომპლექსური ტექნოგენური 

ნედლეულის სასწრაფო გამოყენების საკითხებს უმნიშვნელოვანესი სოციალური და ეკონომიკური 

ღირებულება ენიჭება. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სამუშაოს მიზანს შეადგენს დურუჯის ხეობის თიხა-ფიქლების შესწავლა 

მათგან მსუბუქი ფოროვანი შემავსებლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავებისთვის.  

ჩატარებული ექსპერიმენტების შედეგად შემუშავებული იქნა დურუჯის ხეობის თიხა-ფიქლების 

საფუძველზე მსუბუქი აფუებული შემავსებლის მიღების ტექნოლოგია. 

კვლევების შედეგად განისაზღვრა შემავსებლის ტექნოლოგიური პარამეტრები და საექსპლუატაციო 

მახასიათებლები, შედგა მათი მიღების ტექნოლოგიური სქემა. 

კვლევების შედეგები ხელს შეუწყობს მსუბუქი შემავსებლების წარმოების ორგანიზებას საქართველოში, რაც 

თავის მხრივ გამოიწვევს მსუბუქი და თბოსაიზოლაციო ბეტონების წარმოების გაფართოებას, ამასთანავე 

დადებითად იმოქმედებს საექსპორტო პროდუქციის და, რაც მთავარია, სამუშაო ადგილების ზრდაზე. 

თავის მხრივ დურუჯის თიხა-ფიქლების ძირითად ნედლეულად გამოყენება ქ. ყვარელსა და მის მიდამოებს 

გაათავისუფლებს წლების მანძილზე დაგროვილი ღვარცოფული ჩამონატანისგან და თავიდან ააცილებს 

ეკოლოგიურ საფრთხეს.  

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

სტიქიისადმი ზემდგრადი და 

ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-

შემავსებლად, ფორიან ნაკეთობებად 

საქართველოს თიხოვანი ქანების 

მოდიფიცირება. 

 

მიმართულება: 2. ინჟინერია და 

ტექნოლოგიები 

19.12.2018 – 19.12.2022 ე. შაფაქიძე - ძირ. შემსრ. 

ი. გეჯაძე - ძირ. შემსრ. 

ი. ქამუშაძე - ძირ. შემსრ. 

ლ. გაბუნია - ძირ. შემსრ. 

მ. ავალიანი - ძირ. შემსრ.  

თ. პეტრიაშვილი - ძირ. შემსრ. 

 



 

ქვე-მიმართულება: 2.5 მასალათა 

ტექნოლოგია 

 

კატეგორია: 2.5.1 მასალათა ტექნოლოგია 

  

AR-18-343 

2019 წლის I ეტაპი დასრულებულია და ჩატარებულია საქართველოს თიხოვანი ქანების (თიხაფიქალი, 

არგილიტი, ადვილლღობადი თიხები) სხვადასხვა სახის კვლევები.  

ეტაპი 1.1. მოძიებული და გაანალიზებულია საქართველოს თიხოვანი ქანების თაობაზე სამეცნიერო და 

საფონდო-გეოლოგიური ლიტერატურული წყაროები და შერჩეულია საკვლევი ქანების 

ადგილმდებარეობები.  

ეტაპი 1.2. ჩატარდა შერჩეული თიხოვანი ქანების წინასწარი დამუშავება: შრობა, დამსხვრევა, დაფქვა და 

შესწავლა: ქიმიური, პეტროგრაფიული, რენტგენოფაზური, DTA ანალიზების მეთოდებით. 

ეტაპი 1.3. შერჩეულია თიხოვანი ქანების გაუწყლოებისთვის ტემპერატურული რეჟიმი. ჩატარდა გამოწვის 

პროდუქტების DTA, ქიმიური, რენტგენოფაზური ანალიზები. 

ეტაპი 1.4. დადგენილია მიღებული პროდუქტების „პუცოლანიზაციის“ (კირშთანთქმა =მგ/გ CaO) უნარი. 

ეტაპი 1.5. შედგენილია ცემენტების რეცეპტურიები მიღებული პროდუქტების და კლინკერის საფუძველზე 

და შერჩეულია მათი დაფქვის რეჟიმი. 

ეტაპი 1.6. ჩატარდა მიღებული პროდუქტების შერევით დამზადებული ცემენტების თვისებების კვლევა. 

ეტაპი 1.7. ჩატარდა მიღებული პროდუქტების შერევით დამზადებული SSHC-ის ტესტირება: სიმტკიცე 

ღუნვაზე (ანიზოტროპია),სიმტკიცე კუმშვაზე, წყალგამტარობა, ცვეთადობა, ყინვამედეგობის, ხანმედეგობა. 

I ეტაპის შედეგად საქართველოს თიხოვანი ქანების (თიხაფიქალი, არგილიტი, ადვილლღობადი თიხები) 

ტემპერატურული მოდიფიცირებით მიღებულია ცემენტ/ბეტონის პუცოლანური დანამატი. 

პროექტის ფარგლებში: გამოქვეყნდა 3 სამეცნიერო სტატია (აქედან 1 რეიტინგულ გამოცემაში); მიღებულ 

იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაზე; წარდგენილ იქნა 3 საპატენტო განაცხადი, შედგენილ 

იქნა 3 სახის ტექნოლოგიური რეგლამენტი. 

2 

ახალი სახის გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების შესაძლებლობის 

კვლევა ადგილობრივი 

ნედლეულის საფუძველზე 

 

მიმართულება: 2. ინჟინერია და 

ტექნოლოგიები 

 

ქვე-მიმართულება: 2.5 მასალათა 

ტექნოლოგია 

 

კატეგორია: 2.5.1 მასალათა ტექნოლოგია 

  

FR-18-783 

22.02.2019 – 22.02.2022 

ე. შაფაქიძე - ხელმძღვანელი 

მ. ნადირაშვილი - კოორდინატორი 

ვ. მაისურაძე - ძირ. შემსრ. 

ი. გეჯაძე - ძირ. შემსრ. 

მ. ავალიანი - ძირ. შემსრ. 

თ. პეტრიაშვილი - ძირ. შემსრ. 

2019 წლის პერიოდში ჩატარებულია შემდეგი სამუშაოები: 

სამეცნიერო და საფონდო-გეოლოგიური ლიტერატურული წყაროების მოძიებისა და გაანალიზების 

შედეგად შერჩეული და მოძიებულია საქართველოს ბუნებრივი და ტექნოგენური ნედლეული 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების საწარმოებლად. ჩატარდა ნედლეული კომპონენტების წინასწარი 

დამუშავება (შრობა, დამსხვრევა, დაფქვა) და შესწავლა ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით.  

შერჩეული კომპონენტების - ბუნებრივი და ტექნოგენური ნედლეულის სხვადასხვა თანაფარდობის 

შერჩევით დამზადდა გეოპოლიმერული მჭიდები და მოხდა მათი ფიზიკურ-მექანიკური და ფიზიკურ-

ქიმიური მეთოდებით შესწავლა. 

შემდეგ ეტაპზე ჩატარდა ალუმოსილიკატური მდგენელის დამუშავების: ტემპერატურული დამუშავებისა 

და დაფქვის რეჟიმის შერჩევა და მათი გავლენის კვლევა მიღებული მჭიდების მექანიკურ სიმტკიცეზე. 



შედეგები გაანალიზდა და გამოტანილი იქნა შესაბამისი დასკვნები. 

პროექტის ფარგლებში: პუბლიკაციაზე წარდგენილია 2 სამეცნიერო სტატია, მონაწილეობა იქნა მიღებული 2 

საერთაშორისო კონფერენციაზე, წარდგენილია საპატენტო განაცხადი. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე,  

მ. ავალიანი,  

გ. თოდრაძე 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 10.17628/ecb.2019.8.31-33      

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1), 

31-33 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ; AOSIS  

და სხვა 

 

4 

ბეტონი მიეკუთვნება ფრიად ენერგო- და მასალატევად სამშენებლო მასალათა ჯგუფს. ამავე დროს, 

ბეტონის ყველაზე ძვირადღირებულ კომპონენტს ცემენტი წარმოადგენს. ცემენტში და ბეტონში 

პუცოლანური დანამატების გამოყენება - ეს არის ცემენტის კლინკერული ნაწილის ეკონომიის 

ეფექტური მეთოდი. ბოლო დროს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მეტაკაოლინი, 

როგორც ცემენტის ეფექტური პუცოლანური დანამატი.  მეტაკაოლინის დამატება ცემენტის 

სიმკვრივის, წყალგაუმტარობის და სიმტკიცის გაზრდის საშუალებას იძლევა, და ამით განაპირობებს 

ცემენტის, როგორც ბეტონის ენერგოტევადი და ძვირადღირებული პროდუქტის ხარჯის შემცირებას. 

მეტაკაოლინი მიიღება კაოლინური თიხების თერმული დამუშავებით. , რომელთა საბადოები 

საკმაოდ შეზღუდულია. ამის გამო მიმდინარეობს სამუშაოები მეტაკაოლინის მისაღებად 

ჩვეულებრივი პოლიმინერალური თიხებისგან, რაც ამ მასალას უფრო იაფს და ხელ მისაწვდომს 

გახდიდა. 

ლაბორატორიული ექსპერიმენტები ჩატარებულია მდ. დურუჯის ხეობიდან აღებული თიხური 

ფიქლების გამოყენებით, რისთვისაც დამუშავდა სპეციალური ტემპერატურული მოდიფიცირების 

რეჟიმი მეტაკაოლინის მაქსიმალური რაოდენობით დასაფიქსირებლად. 

გამომწვარი თიხური ფიქლების პუცოლანური თვისებების განსაზღვრის მიზნით გამოყენებული იქნა 

მეთოდიკა: ASTM C 311-05 - Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans 

for Use in Portland-Cement Concrete 

http://www.openjournals.net/


2 მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-

SYLVER AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

DOI: http://dx.doi.org/10.17628/ 

ecb.2019.8.164-170  

European 

Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ; AOSIS  

და სხვა 

 

7   

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის და 

სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი ათწლეულის 

მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და მნიშვნელოვანი მიღწევებით 

კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი 

მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და 

ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ 

პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ 

გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია 

მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

3 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization and 

applications of oligomeric, 

polymeric and cyclic condensed 

phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research 

Journal of Life 

Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   

5(2)  

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.რედ.) 

16 

გაერო და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებები პროგნოზირებენ, რომ დედამიწაზე არსებული 

ფოსფორის ნაკლებობა დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგ გლობალურ შიმშილს გამოიწვევს. 

ციტატა : "იმის გამო, რომ ფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის არსებობისთვის, აუცილებელია 

კაცობრიობამ ისწავლოს მისი შენახვა და უკეთესი გადამუშავება".  

სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების სინთეზს ეძღვნება 

წინამდებარე სამუშაო, უფრო კონკრეტულად - არაორგანული პოლიმერების კლასის 

წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას ანალიზის ოპტიმალური 

მეთოდიკების  შემუშავებით.  

თანამედროვე მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული 

პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების შესწავლას.  

კონდენსირებულ ნაერთთა თვისებებს რაც შეეხება, უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ მაღალი 

კატალიზური აქტივობა ახასიათებს ვანადიუმის ფოსფატებს, რომლებიც ანალოგიურად გალიუმის 

ფოსფატებისა, გამოიყენება ორგანული სინთეზის რეაქციებში. ევროპიუმის კონდენსირებული 

ფოსფატები პერსპექტიულია, როგორც ფოტო- და კატოდ-ლუმინესცენტური მასალები, ხოლო  

სკანდიუმის ფოსფატების საფუძველზე მიღებულია იზოტოპების დასაფიქსირებელი მატრიცები, 

მაღალტემპერატურული შემკვრელი მასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, იშვიათი 

ელემენტების ბაზაზე შექმნილი ლუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი ტექნიკის 

დარგებითვის, ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც მოიაზრება [4-6]. პოლიფოსფატებში ფოსფორის 

მაღალი შემცველობის და მათი თერმომედეგობის გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორც 

საბაზისო შემადგენელი კომპონენტი ფოსფორული მინების წამოებისას. ლუმინესცენციის ჩაქრობის 

დაბალი კონცენტრაციული მაჩვენებელი და მაღალი კვანტური გამოსავალი განსაზღვრავენ 

მაღალკონდენსირებული ულტრაფოსფატების, ასევე Nd –ისა და ტუტე მეტალების ორმაგი 

პოლიფოსფატების გამოყენებას კვანტურ ელექტრონიკაში, კერძოდ, მინიატურული ლაზერული 

http://www.openjournals.net/


დანადგარების დასამზადებლად, რაც უდავოდ გამართლებულია ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც. 

4 მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.63847 
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საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის ��
��-��

�����-����-��� კვლევა ტემპერატურულ 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, ნაერთების 

აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. გარდა ამისა, 

კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში 

ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდიკები. 

დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, 

ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე ახალი, დღემდე უცნობი ერთ- და 

მრავალვალენტიანი მეტალების კონდენსირებული ნაერთების მიღების ექსპერიმენტები ტარდებოდა 

ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. კვლევებმა შედეგი გამოიღო და საერთაშორისო დონის მეცნიერთა 

აღიარება მოიპოვა, რაზეც მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ 

ციკლურ და პოლიმერულ ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია ფრიად საინტერესო და 

უნიკალური თვისებების მქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის  და კალიუმ-

გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; შესწავლილია მათი შესაბამისი 

სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

                                               
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი             ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი      

პოლიფოსფატის სტრუქტურა x ღერძის გასწვრივ.        პოლიფოსფატის სტრუქტურის ელემენტარული  

                                                                                                  რგოლის ფრაგმენტი. 

 

5 ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალების მიღება თერმულად 

მოდიფიცირებული 

საქართველოს თიხოვანი 

ქანების საფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა  

ნეკერი  
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ცნობილია და ამასთანავე ეჭვს გარეშეა, რომ ცემენტის/ბეტონის წარმოება, როგორც ეკოლოგიურად 

ერთ-ერთი ყველაზე მავნე სფერო, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს გარემოს. ამის გამო მთელს 

მსოფლიოში დიდი ყურადღება ეთმობა ცემენტის ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო 

მჭიდა მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავებას. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  



წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული საქართველოს 

თიხოვანი ქანების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება, 

რისთვისაც გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური ფიქალი, არგილიტი და 

ადვილადლღობადი თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი და მათი 

გამოყენებით მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა შემადგენლობები. 

დადგინდა, რომ მიღებული მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი მექანიკური სიმტკიცე 

საგრძნობლად მატულობს.   

6 მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

NEW INORGANIC POLYMERS - 

CONDENSED PHOSPHATESAND 

DIVERSE SPHERES OF THEIR 

APPLICATIONS 

DOI: 10.13140/RG.2.2.16320.58885  
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ინტერესი სხვადასხვა ტიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული პოლიმერული ნაერთების 

მიმართ განპირობებულია მათი გამოყენების ფართო შესაძლებლობებით. მეცნიერების მიერ 

სინთეზირებულია აგრეთვე ორმაგი  ციკლოდოდეკაფოსფატებიც, თუმცა მონაცემები მათზე ძალიან 

მცირეა, ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის მიერ  თანაავტორებთან ერთად შესწავლილი 

იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში და 

დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სინთეზის და სტრუქტურის 

შესახებ ინფორმაცია.  

                                                               
ნახაზი 1. ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი                    ნახაზი 2. სკანდიუმის და ტუტე მეტალის  შემცველი     

ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy           სისტემების კვლევისას მიღებული არაორგანული   

სიბრტყეზე.                                                                  პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ  

                                                                                        ინტერვალში. 

 

 მიღებულია სხვადასხვა არაორგანული პოლიმერი, სამვალენტიანი და მონოვალენტური მეტალების 

კომბინაციით.  მაგალითისთვის მოტანილია სკანდიუმის და ტუტე მეტალის ორმაგი ფოსფატის 

სინთეზის და კვლევის შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების 

მოლური თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატი  M2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x 

7 მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: 

NEW INORGANIC POLYMERS 

WITH A VARIETY OF 

APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 
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GRAVIMETRIC 

DETERMINATION METHODS 

DOI: 10.13140/RG.2.2.20531.37924   

(article 

accepted 

01.11.19) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი ტიპის 

ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტების ანალიზის და სინთეზის 

პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესი 

განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში 

იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, 

პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, 

ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ 

აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი 

თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, 

ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია 

აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

8 ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED ON 

LOCAL ROCKS AS A FUTURE 

ALTERNATIVE TO PORTLAND 

CEMENT 

DOI: 10.13140/RG.2.2.28081.12644 
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accepted 

01.11.19) 

 აშშ, კანადა 

APPLE ACADEMIC 
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მსოფლიოს სამეცნიერო საზოგადიებაში, ასევე სამშენებლო ინდუსტრიაში, ბოლო წლებში სულ უფრო 

დიდი ყურადღება ექცევა გეოპოლიმერულ მჭიდა მასალებს, როგორც პორტლანდცემენტის მომავალ 

ალტერნატივას. ეს, პირველ რიგში, დაკავშირებულია ცემენტის მაღალ ენერგოტევადობასთან და, 

შესაბამისად, CO2-ის გამონაბოლქვთან ატმოსფეროში. ამის გამო, ინტენსიურად მიმდინარეობს 

კვლევები პორტლანდცემენტის ალტერნატიული მასალების შესამუშავებლად, როგორადაც, რიგი 

მეცნიერების აზრით მოიაზრება გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

მარალი ხარისხის გეოპოლიმერების მიღება შესაძლებელია მეტაკაოლინის ბაზაზე, რომელიც, თავის 

მხრივ, მიიღება კაოლინების ანა კაოლინური თიხების თერმული დამუშავებით. ამ მინერაკების 

მსოფლიო მარაგები მკაცრად შეზღუდულია, ამის გამო, მეტაკაოლინის მიღება ფართოდ 

გავრცელებული თიხების გამოყენებით, ფრიად აქტუალურია. 

სამუშაოს მიზანია საქართველო თიხოვანი ქანების (თიხური ფიქლების, არგილიტების, და ადვილად 

ლღობადი თიხების) კვლევა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების მისაღებად. შემუშავებულია 

თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი და მიღებულია სხვადასხვა შედგენილობის და 

მექანიკური სიმტკიცის გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები, რაც მათი მომავალი წარმოების 

პერსპექტივებს ხსნის ადგილობრივი ნედლეულის საფუძველზე.  

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ე. შაფაქიძე,  

ი. გეჯაძე,  

მ. ნადირაშვილი,  

ვ. მაისურაძე,  

თ. პეტრიაშვილი, 
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ე. შაფაქიძე, 

რ. სხვიტარიძე, 

ი. ქამუშაძე,  

ლ. გაბუნია, 

ი. გეჯაძე, 

ო. ჭეიშვილი,  

თ. პეტრიაშვილი 
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пуццолановой 
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ISSN 1512-407X  

„სამთო 

ჟურნალი“, 

№2(42) 

 

თბილისი 6 

სტატია ეძღვნება საქართველოს თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმის შემუშავებას 

ცემენტის მაღალაქტიური პუცოლანური დანამატების მისაღებად. ამ მიზნით ადგილობრივი თიხური 

ფიქლები, არგილიტები და ადვილადლღობადი თიხები შესწავლილი იქნა ქიმიური, 

რენტგენოფაზური, დიფერენციალურ-თერმული და სხვა ანალიზის მეთოდებით. თითოეული 

ქანისთვის დადგენილი იქნა თერმული დამუშავების ოპტიმალური ტემპერატურა და რეჟიმი. 

მოდიფიცირებული დანამატები გამოცდილ იქნა მექანიკურ სიმტკიცეზე ცემენტების კომპოზიციებში. 

დადგენილ იქნა, რომ მოდიფიცირებული თიხოვანი ქანები გარკვეული რეჟიმით დამუშავების შემდეგ 

შეიძლება გამოყენებულ იქნან პორტლანდცემენტის მაღალაქტიური პუცოლანური დანამატის სახით. 

მოდიფიცირებული თიხოვანი ქანების დამატება 35%-მდე საშუალებას იძლევა, რომ შემცირდეს 

კლინკერის წილი პორტლანდცემენტში ამ უკანასკნელის მექანიკური სიმტკიცის გაუარესების გარეშე, 

ხოლო მათი 6%-ით დამატებისას, ადგილი აქვს პორტლანდცემენტის მექანიკური სიმტკიცის 

მნიშვნელოვან ზრდას. 

3 ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერული 

მჭიდა მასალების 

მიღება თერმულად 

მოდიფიცირებული 

საქართველოს 

თიხოვანი ქანების 

საფუძველზე. 

ISSN 1987-8826 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 20  
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ცემენტ/ბეტონის წარმოება, როგორც ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მავნე სფერო, 

გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს გარემოს. ამის გამო მსოფლიოში დიდი ინტერესია   მიპყრობილი 

ცემენტის ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო მჭიდა მასალების მიღების ტექნოლოგიების 

შემუშავებისკენ. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული საქართველოს თიხოვანი 

ქანების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება, რისთვისაც 

გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური ფიქალი, არგილიტი და ადვილადლღობადი 

თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი და მათი 

გამოყენებით მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა შემადგენლობები. 

დადგინდა, რომ მიღებული მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი მექანიკური სიმტკიცე 

საგრძნობლად მატულობს.   

4 მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, 

Poly- and  Cyclo- 

Phosphates,  Their 

Characterization and 

Possibilities of 

Applications, Due to 

their Solid-State 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19  
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Properties. 

ISSN 1987-8826 

წარმოდგენილი სამუშაო ეხება ჩვენს მიერ მრავალკომპონენტიან სისტემებში  წარმოებულ სინთეზს,  

ახალი არაორგანული პოლიმერების მიღების მიზნით. სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში 

ჩვენს მიერ მიღებულია  მრავალრიცხოვანი ორმაგი კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, 

ასევე წვრილ-დისპერსული ფხვნილების სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან კონდენსირებული 

ფოსფატების  ახალ ჯგუფებს და  კლასებს. ექსპერიმენტები წარმოებდა მრავალკომპონენტიან 

სისტემებში MI2O–MIII2O3-P2O5-H2O, სადაც MI - სხვადასხვა მონოვალენტიანი ლითონია, Ag-ის 

ჩათვლით  და MIII - სამვალენტიანი მეტალი.  რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-

850K ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური თანაფარდობის და 

სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა წინასწარ გამიზნული არაორგანული 

პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (85) - ახალი, აქამდე უცნობი 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული არაორგანული პოლიმერი,  

შესწავლილია მათი გამოყენების შესაძლებლობები, რის შედეგადაც  გამოიკვეთა, რომ, მაგალითად, 

მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია შესაძლებელია კატალიზატორის სახით, რაც 

პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს იძლევა. შედეგებმა აჩვენა, რომ K2Ga2P8O24 როგორც 

არაორგანულ  პოლიმერს, გააჩნია უნიკალური თვისებები და რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესო კატალიზატორის სახით ორგანული სინთეზის რეაქციების 

დროს, სპეციფიურად კი - დაბალი მოლეკულური მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების 

დასაყოფად. სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ სინთეზირებული 

გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 . (1-2)H2O საუკეთესო იონთ-

მიმომცველელი მასალებია.                              
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ბეტონი მიეკუთვნება ფრიად ენერგო- და მასალატევად სამშენებლო მასალათა ჯგუფს. ამავე დროს, 

ბეტონის ყველაზე ძვირადღირებულ კომპონენტს ცემენტი წარმოადგენს. ცემენტში და ბეტონში 

პუცოლანური დანამატების გამოყენება - ეს არის ცემენტის კლინკერული ნაწილის ეკონომიის 

ეფექტური მეთოდი. ბოლო დროს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მეტაკაოლინი, 

როგორც ცემენტის ეფექტური პუცოლანური დანამატი.  მეტაკაოლინის დამატება ცემენტის 

სიმკვრივის, წყალგაუმტარობის და სიმტკიცის გაზრდის საშუალებას იძლევა, და ამით განაპირობებს 

ცემენტის, როგორც ბეტონის ენერგოტევადი და ძვირადღირებული პროდუქტის ხარჯის შემცირებას. 

მეტაკაოლინი მიიღება კაოლინური თიხების თერმული დამუშავებით. , რომელთა საბადოები 

საკმაოდ შეზღუდულია. ამის გამო მიმდინარეობს სამუშაოები მეტაკაოლინის მისაღებად 

ჩვეულებრივი პოლიმინერალური თიხებისგან, რაც ამ მასალას უფრო იაფს და ხელ მისაწვდომს 

გახდიდა. 

ლაბორატორიული ექსპერიმენტები ჩატარებულია მდ. დურუჯის ხეობიდან აღებული თიხური 

ფიქლების გამოყენებით, რისთვისაც დამუშავდა სპეციალური ტემპერატურული მოდიფიცირების 
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В статье рассмотрена возможность получения высокоактивных пуццолановых добавок для цемента 

путем термической модификации глинистых пород Грузии. С этой целью были изучены местные 

глинистые сланцы, аргиллиты и легкоплавкие глины методами химического, рентгенофазового, ДТА и 

т. д. Была установлена оптимальная температура и режим обжига для каждой породы. 

Модифицированные добавки были испытаны на прочность в композиции с цементом.  

Установлено, что термически модифицированные глинистые породы при определенном режиме 

обжига могут быть применены в качестве высокоактивной пуццолановой добавки в портландцемент. 

Применение этих добавок до 35 % даст возможность в значительном количестве сократить долю 

клинкера в составе портландцемента без снижения механической прочности, а при добавлении около 

6% модифицированных глинистых пород наблюдается значительное повышение прочности цемента. 

3 მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 
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7   

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის და 

სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი ათწლეულის 

მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და მნიშვნელოვანი მიღწევებით 

კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი 

მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და 

ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ 

პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ 

გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია 

მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

4 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 
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ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესია დედამიწაზე, 

რადგან  სამართლიანად ითვლება მთელი არსებული ეკოსისტემების სათანადო ფუნქციონირების 

ერთ-ერთ ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, დამტკიცებულია, რომ საკვები ჯაჭვების მეშვეობით, 

ის შეუცვლელი მაკავშირებელი რგოლია ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ფოსფორი ფაქტიურად 

http://www.openjournals.net/


მთელი ბიო-მრავალფეროვნების სიცოცხლის დამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის 

აზრით, შესაძლოა, რომ უახლოეს მომავალში ის უფრო ძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე ოქრო, 

ვერცხლი ან ურანი. ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  ბიოლოგიურ 

ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) "ხერხემალს", რომელიც 

დაკავშირებულია გრძელჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია 

მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს არის ცხოვრების არქიტექტურის 

მდგენელი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფო-ლიპიდურ კომპონენტებში, შედის 

ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

ბევრი საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებების, აგრეთვე გაერო-ს   პროგნოზით  დედამიწაზე 

არსებული ფოსფორის ნაკლებობა საგრძნობი გახდება სულ მალე და დაახლოებით 100-130 წლის 

შემდეგ გლობალურ შიმშილს გამოიწვევს. ბევრ ვებ-გვერდებზე დაიდო სლოგანად მათი ციტატა : 

"იმის გამო, რომ ფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის არსებობისთვის, აუცილებელია 

კაცობრიობამ ისწავლოს მისი შენახვა და უკეთესი გადამუშავება".  
წინამდებარე სამუშაო სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების 

სინთეზს ეძღვნება, უფრო კონკრეტულად - ე.წ. არაორგანული პოლიმერების კლასის 

წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას ანალიზის ოპტიმალური 

მეთოდიკების  შემუშავებით.  

ამჟამად მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული პოლიმერების 

მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების შესწავლას.  ჩვენს მიერ მიღებული 

კონდენსირებული ნაერთების თვისებებს რაც შეეხება, უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ მათგანს 

საკმაოდ მაღალი კატალიზური აქტივობა ახასიათებს. ასე მაგალითად, ვანადიუმის ფოსფატები, 

ანალოგიურად გალიუმის ფოსფატებისა, გამოიყენება ორგანული სინთეზის რეაქციებში. ევროპიუმის 

კონდენსირებული ფოსფატები პერსპექტიულია, როგორც ფოტო- და კატოდ-ლუმინესცენტური 

მასალები. 
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ცემენტ/ბეტონის წარმოება, როგორც ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მავნე სფერო, 

გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს გარემოს. ამის გამო მსოფლიოში დიდი ინტერესია   

მიპყრობილი ცემენტის ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო მჭიდა მასალების მიღების 

ტექნოლოგიების შემუშავებისკენ. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალები.  

წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული საქართველოს 

თიხოვანი ქანების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება, 

რისთვისაც გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური ფიქალი, არგილიტი და 

ადვილადლღობადი თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი და მათი 

გამოყენებით მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა შემადგენლობები. 

დადგინდა, რომ მიღებული მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი მექანიკური სიმტკიცე 

საგრძნობლად მატულობს.   

6 მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და 

შედგენილობის კვლევისთვის 

ოპტიმალური მეთოდების  

შემუშავება 

Nano Studies/ 
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საქართველო, 

გამომცემლობა 
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პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის ��
��-��

�����-����-��� კვლევა ტემპერატურულ 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, ნაერთების 

აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. გარდა ამისა, 

კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში 

ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდიკები. 

დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, 

ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე ახალი, დღემდე უცნობი ერთ- და 

მრავალვალენტიანი მეტალების კონდენსირებული ნაერთების მიღების ექსპერიმენტები ტარდებოდა 

ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. კვლევებმა შედეგი გამოიღო და საერთაშორისო დონის მეცნიერთა 

აღიარება მოიპოვა, რაზეც მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ 

ციკლურ და პოლიმერულ ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია ფრიად საინტერესო და 

უნიკალური თვისებების მქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის  და კალიუმ-

გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; შესწავლილია მათი შესაბამისი 

სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .  

7 მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 
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ინტერესი სხვადასხვა ტიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული პოლიმერული ნაერთების 

მიმართ განპირობებულია მათი გამოყენების ფართო შესაძლებლობებით. მეცნიერების მიერ 

სინთეზირებულია აგრეთვე ორმაგი  ციკლოდოდეკაფოსფატებიც, თუმცა მონაცემები მათზე ძალიან 

მცირეა, ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის მიერ  თანაავტორებთან ერთად შესწავლილი 

იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში და 

დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სინთეზის და სტრუქტურის 

შესახებ ინფორმაცია.  

 
 

ნახაზი 1. ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy სიბრტყეზე.  

ინსტიტუტში მიღებულია სხვადასხვა არაორგანული პოლიმერი, სამვალენტიანი და 



მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის მოტანილია სკანდიუმის და ტუტე 

მეტალის ორმაგი ფოსფატის სინთეზის და კვლევის შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა ღერძზე 

დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო ორდინატაზე-

სინთეზის ტემპერატურა.  

 

  
 

ნახაზი 2. სკანდიუმის და ტუტე მეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული არაორგანული 

პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატი  M2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

8 მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 
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კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი ტიპის 

ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტების ანალიზის და სინთეზის 

პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესი 

განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში 

იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, 

პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, 

ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ 

აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი 

თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, 

ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია 

აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

9 ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 
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მსოფლიოს სამეცნიერო საზოგადიებაში, ასევე სამშენებლო ინდუსტრიაში, ბოლო წლებში სულ უფრო 



დიდი ყურადღება ექცევა გეოპოლიმერულ მჭიდა მასალებს, როგორც პორტლანდცემენტის მომავალ 

ალტერნატივას. ეს, პირველ რიგში, დაკავშირებულია ცემენტის მაღალ ენერგოტევადობასთან და, 

შესაბამისად, CO2-ის გამონაბოლქვთან ატმოსფეროში. ამის გამო, ინტენსიურად მიმდინარეობს 

კვლევები პორტლანდცემენტის ალტერნატიული მასალების შესამუშავებლად, როგორადაც, რიგი 

მეცნიერების აზრით მოიაზრება გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

მარალი ხარისხის გეოპოლიმერების მიღება შესაძლებელია მეტაკაოლინის ბაზაზე, რომელიც, თავის 

მხრივ, მიიღება კაოლინების ანა კაოლინური თიხების თერმული დამუშავებით. ამ მინერაკების 

მსოფლიო მარაგები მკაცრად შეზღუდულია, ამის გამო, მეტაკაოლინის მიღება ფართოდ 

გავრცელებული თიხების გამოყენებით, ფრიად აქტუალურია. 

სამუშაოს მიზანია საქართველო თიხოვანი ქანების (თიხური ფიქლების, არგილიტების, და ადვილად 

ლღობადი თიხების) კვლევა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების მისაღებად. შემუშავებულია 

თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი და მიღებულია სხვადასხვა შედგენილობის და 

მექანიკური სიმტკიცის გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები, რაც მათი მომავალი წარმოების 

პერსპექტივებს ხსნის ადგილობრივი ნედლეულის საფუძველზე. 
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წარმოდგენილი სამუშაო ეხება ჩვენს მიერ მრავალკომპონენტიან სისტემებში  წარმოებულ სინთეზს,  

ახალი არაორგანული პოლიმერების მიღების მიზნით. სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში 

ჩვენს მიერ მიღებულია  მრავალრიცხოვანი ორმაგი კონდენსირებული ნაერთი როგორც 

კრისტალური, ასევე წვრილ-დისპერსული ფხვნილების სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან 

კონდენსირებული ფოსფატების  ახალ ჯგუფებს და  კლასებს. ექსპერიმენტები წარმოებდა 

მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI2O–MIII2O3-P2O5-H2O, სადაც MI - სხვადასხვა მონოვალენტიანი 

ლითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - სამვალენტიანი მეტალი.  რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის 

პირობებში, 400K-850K ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური 

თანაფარდობის და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა წინასწარ გამიზნული 

არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (87) - ახალი, 

აქამდე უცნობი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული არაორგანული 

პოლიმერი,  შესწავლილია მათი გამოყენების შესაძლებლობები, რის შედეგადაც  გამოიკვეთა, რომ, 

მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია შესაძლებელია კატალიზატორის სახით, 

რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს იძლევა. შედეგებმა აჩვენა, რომ K2Ga2P8O24 როგორც 

არაორგანულ  პოლიმერს, გააჩნია უნიკალური თვისებები და რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესო კატალიზატორის სახით ორგანული სინთეზის რეაქციების 

დროს, სპეციფიურად კი - დაბალი მოლეკულური მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების 

დასაყოფად. სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ სინთეზირებული 

გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 . (1-2)H2O საუკეთესო იონთ-

მიმომცველელი მასალებია. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 



1 ე. შაფაქიძ,  

მ. ნადირაშვილი 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე 

მ. ავალიანი 

თ. პეტრიაშვილი 

Production Of Geopolymer Binders 

Using Local Raw Materials 

Mineral Society of Georgia together 

with Georgian Technical 

University), May 29-30, Tbilisi, 

Georgia 

2 ე. შაფაქიძე,  

რ. სხვიტარიძე 

ი. გეჯაძე 

ი ქამუშაძე 

ლ. გაბუნია 

თ. პეტრიაშვილი 

Development Of Technology For 

Production Of Aggregate For 

Lightweight Concrete - Claydite 

Based On The Shales Of Georgia 

Mineral Society of Georgia together 

with Georgian Technical 

University), May 29-30, Tbilisi, 

Georgia 

3 ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

Geopolymers - The Future 

Alternative To Portland Cement 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on Polymers 

and Advanced Materials, Batumi, 

Georgia 17-20 July 

 

4 მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ნ. ესაკია 

Determination Chemical Methods’ 

Application For Inorganic Polymers  

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on Polymers 

and Advanced Materials, Batumi, 

Georgia 17-20 July 

5 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

Improvement Of Gravimetric 

Determination Methods’ Of 

Inorganic Polymers, Containing 

Polyvalent Metals  

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on Polymers 

and Advanced Materials, Batumi, 

Georgia 17-20 July 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 

ნ. ესაკია 

Synthesis, Characterization And 

Determination Of Inorganic 

Polymers, Containing Polyvalent 

Metals 

International Conference on 

Chemistry, Paris, France, July 2019. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ქიმიაში, ივლისი 2019, პარიზი, 

საფრანგეთი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

      

  

 

 

 

 



ანალიტიკური  ცენტრი „გეოანალიტიკა“ 

 

თოდრაძე გულნარა - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი   

 

ახალბედაშვილი ლალი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი   

 ლორია ნათელა  - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი   

სურგულაძე რუსუდანი - მეცნიერ თანამშრომელი   

ჯანაშვილი ნონა - მეცნიერ თანამშრომელი   

ჩხეტიანი ნათელა  - მეცნიერ თანამშრომელი   

ჯალაღანია სოფიო - მეცნიერ თანამშრომელი   

აბზიანიძე მარინე - წამყვანი ინჟინერი 

ბაჩიაშვილი მზია - წამყვანი ინჟინერი; 

ჯიქია თინა - წამყვანი ინჟინერი 

ბროკიშვილი მაია - წამყვანი ინჟინერი 

თოდრაძე ლამარა - წამყვანი ინჟინერი 

გაგნიაშვილი ნინო - წამყვანი ინჟინერი 

უკლება მაია - წამყვანი ინჟინერი 

ნარსია დარეჯანი - წამყვანი ინჟინერი 

 ჩხეიძე ნინო - წამყვანი ინჟინერი 

ბოკუჩავა ნიკა - წამყვანი ინჟინერი 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ლ. ახალბედაშვილი,  

შ. სიდამონიძე, 

 გ. მაისურაძე,  

ს. ჯალაღანია 

ჩამდინარე წყლების 

გაწმენდის სორბციული 

მეთოდები, შესაბამისი 

ადსორბენტების შერჩევა და 

აქტივაცია 

ISSN 1512-0686 

საქართველოს 

ქიმიური 

ჟურნალი, ტ.19, 

№1 

თბილისი 

„უნივერსალი“ 
 

5 გვ. 

წყლის გაწმენდის ყველა ცნობილი მეთოდებიდან სორბციული პროცესი ყველაზე ეფექტურია, კარგად 

მართვადი და ავტომატიზირებულია  დაბალი ფასის, დიზაინის და ექსპლუატაციის სიმარტივის, 

ტოქსიკური დამაბინძურებლების მიმართ ინერტულობის გამო. 

საწარმოო პრაქტიკაში გამოიყენება სხვადასხვა სორბენტები, რომლებიც იყოფიან ნახშირბადივან და 
მინერალურ ადსორბენტებად. პირველს მიეკუთვნებიან აქტიური ნახშირები, ტორფი და სხვა მასალები, 

რომლებიც მიიღებიან ძირითადად სხვადასხვა ორგანული მასალების გადამუშავებისას, მეორე ჯგუფს 

მიეკუთვნებიან სილიკაგელები, ალუმოგელები, ცეოლითები. ფორიანი სტრუქტურის გაზრდის და 

რეგულირებისათვის, ზედაპირის ქიმიური ბუნების ცვლილებისათვის არსებობს სორბენტების ქიმიური და 
ფიზიკური მოდიფიცირების ეფექტური მეთოდების მთელი რიგი. ჩამდინარე წყლების მძიმე მეტალებისგან 

გაწმენდის პრობლემის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზს მივყევართ დავასკვნამდე, რომ ბუნებრივი 

მინერალები (მათ შორის მოდიფიცირებული) შეიძლება წარმატებით გამოვიყენოთ  გაწმენდის სისტემებში. 

 



5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

Л.Ахалбедашвили,  

Г.Тодрадзе,   

Р.Кваташидзе,  

Н.Лория,  

Н.Джанашвили, 

С.Джалагания 

 

К возможности применения 

модифицированных форм 

клиноптилолита в очистке воздуха 

от сернистого газа, 

 ISSN 3162-2364 

Science of 

Europe, v.2, NO 

45 

Praha, Czech 
Republic 

 Editorial office: 
Křižíkova 

384/101 Karlín, 
186 00 Praha 

5 გვ. 

სამუშაოში წარმოდგენილია მონაცემები SO2 -ის ადსორბციის შესწავლის შესახებ მოდიფიცირებულ 

კლინოპთილოლიტზე თეძამის საბადოდან, დამუშავებულ სხვადასხვა მეთოდებით. დადგინდა, რომ 

ადსორბციული მახასიათებლების შეცვლის განმსაზღვრელი ფაქტორია დეალუმინირება, რომელსაც 

ადგილი აქვს მჟავური დამუშავების დროს. დადგენილია დეალუმინირების ხარისხის 

დამოკიდებულება მოდიფიკაციის სახეობაზე: მჟავის კონცენტრაცია, ტემპერატურა, თანაფარდობა 

სითხე : ადსორბენტი, დამუშავების დრო. SO2-ის ადსორბციისას დამუშავებული კლინოპთილოლიტის 

მაქსიმალური ტევადობა მიიღწევა ნიმუშზე 28%-იანი დეალუმინირების ხარისხით და ტოლია 75.8 

მგ/გ. დეალუმინირების ხარისხის შემდგომი გაზრდისას ტევადობა მცირდება. ეს ფაქტი აგრეთვე 

დამოკიდებულია ადსორბციული ცენტრების შემცირებასთან და სტრუქტურის ნაწილობრივ 

დარღვევასთან. ადსორბციის სითბოს გაანგარიშებული მნიშვნელობა (34 კჯ/მოლ) მიუთითების  SO2 -

ის ადსორბციის ქიმიურ ბუნებაზე. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

N. Gagniashvili, S. Jalaghania, N. 

Janashvili,  L. Akhalbedashvili,R. 

Kvatashidze, G. Todradze, N. Loria 
jalaRania s.m., maisuraZe g.i., 

cotaZe g., ხუციშვილი ე.,  
axalbedaSvili l.g. 

 

Джанашвили Н., Ахалбедашвили 
Л.Г., Лория Н.В., Тодрадзе Г.А. 

 

 

ნ.გაგნიაშვილი, ნ. ლორია 

ლ..,ახალბედაშვილი გ.თოდრაძე  

რ.კვატაშიძე 

N. Barnovi, G. Todradze, D. 
Dzanashvili, N. Esakia 

The Modified Natural Zeolites in 

Ionexchange Adsorption of Some 

Heavy Metals 

  

დახურული შენობების შიდა 

ჰაერის ეკოლოგიური 

მდგომარეობა 

 

 
Изучение возможности очистки вод от 
мышьяковых отходов посредством 
природных материалов 

 

მძიმე მეტალების ეკოლოგიური 

გამძლეობა, ტოქსიკურობა და 

ბიოაკუმულაციის უნარი 
DETERMINATION CHEMICAL 
METHODS’ APPLICATION FOR 
INORGANIC POLYMERS 

ივლისი, 2019, ბათუმი 

 

 

 

11-12ნოემბერი, 2019, თბილისი 

 

 

 

11-12ნოემბერი, 2019, თბილისი 

 

11-12ნოემბერი, 2019, თბილისი 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 



6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

M. Avaliani, E. Shapakidze, N. 

Barnovi, M. Gvelesiani, Sh. 

Makhatadze, G. Todradze, N. Esakia 

SYNTHESIS, 

CHARACTERIZATION AND 

DETERMINATION OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

METALS 

Paris, France, July 08-10, 2019 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

      

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

1. ლაბორატორიაში შესრულდა თსუ-ს საბუნებიემეტყველო ფაკულტეტის მაგისტრანტ ნინო 

ღონღაძის  ნაშრომი თემაზე ,,ერთვალენტიანი და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი 

არაორგანული პოლიმერების - კონდენსირებული ფოსფატების მიღება და შედგენილობის 

კვლევისთვის ანალიზის ოპტიმალური მეთდიკის დადგენა“, რომელიც შესრულებულია 

ქიმიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად (საგამოცდო ცენტრი 

„გეოანალიტიკას“ ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ. აკადემიური 

დოქტორი გულნარა თოდრაძე; სამეცნიერო ჟგუფის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი მარინე ავალიანი). 

2. სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და კერძო პირებთან დადებულია 120  ხელშეკრულება, 

რომელთა ღირებულება შეადგენს 72000 ლარს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ალექსანდრე  თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის   

ინსტიტუტი 

 

ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი 

განყოფილება 

 

ასლან სულაძე - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი 

 

რევაზ კვატაშიძე - მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

მაია ჭიჭინაძე - უფროსი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

ვახტანგ გელაძე - უფროსი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

ვახტანგ იორაშვილი  - მეცნიერ-თანამშრომელი; 

ზაური კილასონია - მეცნიერ-თანამშრომელი; 

იური ნოზაძე - წამყვანი ინჟინერი; 

ნოდარ ცერცვაძე  - შტატგარეშე (მოწვეული) მეცნიერი 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

თბილისის თერმული წყლების 

ჰიდრო-მინერალური და ჰიდრო-

ქიმიური რეჟიმის შესწავლა 

ა) დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები  და გარემო 

ჰიდროგეოლოგია  

2018-2020წ 

რევაზ კვატაშიძე - მთავარი 

მეცნიერი თანამშრომელი, 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

ნოდარ ცერცვაძე - მოწვეული 

მეცნიერი, პასუხისმგებელი 

შემსრულებელი 

იური ნოზაძე - დამხმარე 

პერსონალი 

        სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თბილისის თერმული წყლების საბადოს ცენტრალურ უბანზე 

არსებული მოქმედი ჭაბურღილების თერმული წყლის არსებული ჰიდრომინერალური და 



ჰიდროქიმიური რეჟიმის  შე4სწავლა და მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე 

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიშის შედგენა და აქ არსებული ჭაბურღილების თერმული წყლების მარაგების 

გამოთვლა და შესაბამის სახელმწიფო ორგანოში დამტკიცება.  ამ საბადოს თერმული წყლების მარაგების 

გამოთვლა და დამტკიცება უკანასკნელად მოხდა 1990 წელს, ანუ 28 წლის წინ. ინსტრუქციების თანახმად, 

დამტკიცებული მარაგების ფუნქციონირება დასაშვებია მხოლოდ ოცდახუთი წლის განმავლობაში, 

შესაბამისად, დადგა ცენტრალურ უბანზე არსებული მოქმედი ჭაბურღილების საექსპლუატაციო 

მარაგების გამოთვლის და სახელმწიფო კომისიაზე დასამტკიცებლად წარდგენის საკითხი, რასაც 

ემსახურება ზემოთ მოხმობილი რეჟიმის შესწავლა. 

  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

2 

ხალას-თავის ოქროს-

სპილენძშემცველი 

მადანგამოვლინების 

გეოლოგიური კვლევები მისი 

საინვესტიციოდ მომზადების 

მიზნით 

2019-2022 

სამეცნიერ პერსონალი: 

რევაზ კვატაშიძე - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი 

ზაურ კილასონია - მეცნიერ 

თანამშრომელი 

ვახტანგ იორაშვილი - მეცნიერ 

თანამშრომელი 

ტექნიკური პერსონალი: 

იური ნოძაძე 

პროექტის მოკლე შინაარსი: 

გასული საუკუნის 1071-73 წლებში საქართველოს საწარმოო გაერთიანება - გეოლოგიური 

სამმართველოს მიერ, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის პერსპექტიული უბნების ფარგლებში, დაიგეგმა 

სამუშაო, რომელიც ითვალისწინებდა ზედაპირზე არსებული სპილენძ-პოლიმეტალური 

მადანგამოვლინებების ძებნა-შეფასებას. სამუშაოები მიმდინარეობდა აჭარის ავტ. რესპუბლიკის - 

ქობულეთის, შუახევის და ხულოს რ-ებში - მდინარების: ჩაქვის წყალის, კინტრიშის და ნაღვარევის 

აუზებში. 

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად ყველაზე მეტად ყურადღება მიიპყრო ხალას-თავის უბნის 

სპილენძისა და ოქროს მადანგამოვლინებამ, რომელთა შედეგებზე დაყრდნობითაც იმ პერიოდში მომუშავე 

გეოლოგების მიერ რეკომენდირებული იქნა ძებნითი სამუშაოების გაგრძელება, გვირაბების გაყვანითა და 

ბურღვითი სამუშაოების ჩატარებით. სამწუხაროდ, ამ ინიციატივას გგრძელება აღარ მოჰყოლია. 

ხალას-თავის ოქრო-სპილენძის მადანგამოვლინება მდებარეობს ქობულეთის რ-ში სოფ.ხალას 

მიდამოებში, რომელიც 8 კმ-ით არის დაშორებული ჩაქვის რკინიგზის სადგურიდან და მასთან 

დაკავშირებულია საავტომობილო გზით.  

მადანგამოვლინების ფარგლებში გავრცელებულია შუაეოცენური ტუფოგენური წყება, რომელიც 

გაკვეთილია დიორიტული შედგენილობის ინტრუზივით, რომლის ცენტრალური ნაწილიც ხასიათდება 

მსხვილმარცვლოვანი აგებულებით. ინტრუზივს გააჩნია შტოკისმაგვარი ფორმა და მოიცავს დაახლოებით 

1,5 კმ2 ფართს. 

ვულკანოგენური ქანები ინტრუზივის როგორც კონტაქტურ უბნებთან სიახლოვეს, ასევე 



პერიფერიულ ნაწილებში ჰიდროთერმალურად ძლიერ შეცვლილნი, გაკვარცებული, ქლორიტიზირებული, 

სერიციტიზირებული და პირიტიზირებული არიან. შეცვლილი ქანების სიმძლავრე, როგორც აღნიშნავენ 

ზოგიერთ შემთხვევაში, აღწევს 60-70 მ-ს, რომლის შიგნითაც გამოყოფენ ორ ინტენსიურად 

პირიტიზირებულ ოქროსა და სპილენძის შემცველ ზონას. 

წინამორბედი მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ შეცვლილი ქანების სიმძლავრე, ხშირ შემთხვევაში, 50-65 

მ-ია (ზოგჯერ უფრო მეტიც) და მათ შორის გამოყოფენ ორ ინტენსიურად პირიტიზირებულ ოქროსა და 

სპილენძის შემცველ ზონებს. 

        მადნიანი ზონა 1 (აბსოლუტური სიმაღლე 350 მ), იგი მიმართებაზე გადევნილია 700 მ-ზე, რომლის 

შემდეგაც იფარება მძლავრი მეოთხეული საფარით. 1971-73 წლებში ზონა შესწავლილი იქნა თხრილებითა 

და სამი მოკლე გვირაბით. ზონის მიმართება თითქმის განედურია, ვარდნა სამხრეთ-აღმოსავლეთით - 1400, 

კუთხე - 50-600. სიმძლავრე მერყეოს 2-10 მ-ის ფარგლებში, ზოგჯერ უფრო მეტიც. იგი წარმოდგენილია 

დამსხვრეული, ჰიდროთერმალურად შეცვლილი - გაკვარცებული და პირიტიზირებული ქანებით, 

რომელთა ნივთიერი შედგენილობაა: პირიტი, ქალკოპირიტი, გალენიტი, სფალერიტი, ბარიტი და ოქრო. 

        მადნიანი ზონა 2 (აბსოლუტური სიმაღლე 200 მ), მიმართება თითქმის განედური, დაქანება - სამხრეთ-

აღმოსავლეთით - 1700, კუთხე - 400. სიმძლავრე - 3 მ. იგი მიმართებაზე ვრცელდება 150-მ-ზე, შემდეგ 

იფარება მეოთხეული საფარით. ზონა დახასიათებულია მხოლოდ 3 ღარული სინჯით. სინჯების ქიმიური 

და სინჯარული ანალიზები იძლევა შემდეგ შედეგებს: ოქრო - 0,2-4,5 გ/ტ, სპილენძი - 0,5-0,6%. გეოლოგები 

აღნიშნავენ უბნის ფარგლებში სხვადასხვა ორიენტირების მქონე ზონებსაც, რომლებიც შეუსწავლელია და 

ითხოვენ დეტალურ შესწავლას. 

საინტერესოა მდინარე ხალას-წყალის როგორც კალაპოტის, ასევე ფერდობის დელუვიური ნალექების 

შლიხური დასინჯვის შედეგები, რაც ადასტურებს მთლიანად გარემოში ოქროს, გალენიტის, სფალერიტის 

და კინოვარის არსებობას. 

1973 წლის შემდეგ ხალას მადანგამოვლინებაზე გეოლოგიური სამუშაოები აღარ ჩატარებულა. 

 

საანგარიშო 2019 წელს შესრულდა მადნიანი ზონა 1 შემდეგი სახის გეოლოგიურ-კვლევითი სამუშაოები:  

ა) მადანგამოვლინების შესახებ არსებული ინფორმაციის შეგროვება, რაც მოიცავდა შემდეგ აქტივობებს: 

   1. ფონდური და ლიტერატურული მასალის შეგროვება, განზოგადოება და ანალიზი 

   2. წინასაველე პერიოდის გეგმისა და სამუშაო რუკის შედგენა. 

ბ) საძიებო-სარევიზიო გეოლოგიური კვლევების ჩატარება საველე პირობებში, რომელიც შეიცავს შემდეგ 

აქტივობებს: 

   1. სარეკოგნისცირებო მარშრუტების ჩატარება 

   2. საკვანძო წერტილებიდან რიგითი გეოქიმიური სინჯების აღება და პირველადი დამუშავება. 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 



ნომერი/ტომი 

 

 

1 

რ.კვატაშიძე; 

ი. ნოზაძე; 

ი.კვატაშიძე; 

გ.გამყრელიძე 

„წიაღი და 

მინერალური 

რესურსები“ 

ISSN : 1512-4649 

 

ახალი 

ეკონომისტი, 

№ 1-2  (52-53) 

 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„ლოი“ 

 

38-43 გვ. 

 
 

  

7. სხვა შედეგები:  

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 

 

 

 

1 

 

R.Kvatashidze  

I. Nozadze           

M.Otarashvili  

I. Kvatashidze  

G. Gamkrelidze  

 

 

Power of Geology is the 

Precondition for Regeneration of 

Economics. 5th International 

Scientific-Practical Conference on 

Up-to-Date Problems of Geology, 29-

30 May 2019. Tbilisi: Mineralogical 

Society of Georgia; Georgian 

Technical University, Publishing 

House Technical University, 2019,  

 

ISSN: 978-9941-28-432-8 
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თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის 
ინსტიტუტის მიერ 2019 წელს გაწეული 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

\
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  
(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOIან ISSN

1 Kordzaia D, 
Khodeli N, 
Chkhaidze Z, 
Inauri N,
Tsomaia K, 
Gogiashvili L 

Morphological changes in the 
liver after 8 hours of preservation 
by machine perfusion. GMN
 No 10 (295) 2019

ISSN 1512-0112

PMID:
 31804215

2 Gvianishvili T., 
Gogiashvili L., 
Chkhobadze M. 

Molecular-biological profile of 
the Thyroid gland under 
autoimmune disease - Hashimoto 
and Riedel’s Thyroiditis . GMN. 
No 5 (290) 2019

ISSN 1512-0112

3 Patarashvili L. 
Tsomaia K. 
Kakabadze M. 
Kordzaia D. 
Chanukvadze I.

Perivascular connective tissue 
sheath and portal tracts in 
mammals. Translational and 
Clinical Medicine - Georgian 
Medical Journal Vol. 4 Issue 1. 
2019

E-ISSN 2346-8491

4 Tebidze N., 
Chikhladze N., 
Janberidze E., 
Margvelashvili V., 
Juncharadze M., 
Kordzaia D. 

Perception of oral problems in 
patients with advanced cancer 
Georgian Medical News. 2019, 9 
(294).

ISSN 1512-0112

5 Chkhaidze Z, 
Khodeli N.

Two-chambered blood pump for 
the heart-lung bypass machines
Resuscitation. 
2018;130(Suppl.1):54.

6 Gvianishvili T., 
Gogiashvili L., 
Chkhobadze M. 

Comparative analysis of 
Hashimoto’s and Riedel’s 
thyroiditis morphology and 
immunohistochemistry. 
Endocrine Abstracts.  May 2019 
Volume 63 (online)

DOI: 10.1530/endoabs.63.P376 
ISSN 1479-6848 
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7 Cagareli Z., 
Datunashvili E.
Melikadze E.,
Nikobadze E.,
Kvachadze E., 
Gogiashvili L.

The effects of metabolic 
dysfunction (obesity diabetes type 
II) on the cervical epithelium 
cytology from Pap test survey 
Endocrine Abstracts. May 2019 
Volume 63 (online)

DOI: 10.1530/endoabs.63.EP33 
ISSN 1479-6848 

8 Khubulava S.,
Chichiveishvili S. 
Shavshishvili N.
Mulkijanian K.,
Khodeli N.,
Jangavadze M.
Cagareli Z.,
Dgebuadze M., 
Pichkhaia G.

Effect of High Dose of Selenium 
Nanoparticles on Alimentary 
Tract in Rodents. Journal of
Nanomedicine & Nanotechnology  
2019, 10, 2

DOI: 10.35248/2157-
7439.19.10.531

9 Khatchapuridze Kh, 
Kekelidze N,. 
Tsitsishvili Z, 
Bakradze G.,. 
Mchedlishvili M, 
Kordzaia D.

On the topic of surgical 
debulking of epithelial ovarian 
cancer.
Georgian medical news 291 
(2019): 102-111

ISSN 1512-0112

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

#217382 პროექტის 
ხელმძღვანელი -
ასოც. პროფესორი 
ნოდარ ხოდელი;
პროექტის 

საპერფუზიო სისტემით 
ორგანოთა“ in situ” 
კონსერვაციის ახალი მეთოდი 
(ექსპერიმენტულიკვლევა) 

2017-2019
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კოორდინატორი -
ასოც. პროფესორი 
ზურაბ ჩხაიძე;
მორფოლოგიური 
კვლევების 
ხელმძღვანელი - 
პროფესორი 
დიმიტრი კორძაია; 
სისხლძარღვთა 
ქირურგი - ჯუმბერ 
ფარცახაშვილი.

#MG-ISE-19-651 დიმიტრი კორძაია 
(პროექტის 
ხელმძღვანელი)
ელენე ჯანბერიძე 
(პროექტის 
კოორდინატორი)

მე-2 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი: "პალიატიური 
მზრუნველობის საერთშორისო 
სტანდარტების 
დანერგვისათვის 
(საკანონმდებლო, 
საგანმანათლებლო, კვლევითი 
და ჯანდაცვითი გამოწვევები)"
პალიატიური მზრუნველობა 

27.11.2019 - 
30.11.2019

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 Chkhaidze Z, 

Kordzaia D, 
Pilishvili O, 
Khodeli N.

6th International Conference on 
Sustainable Development 

ISBN 979-12-200-2125-8

2 Kodeli N, 
Chkhaidze Z.

6th International Conference on 
Sustainable Development

ISBN 979-12-200-2125-8

3 Chkhaidze Z, Shengelia O, 
Songulashvili D, Khodeli N

International Conference on 
“Medical, Medicine  and Health 
Sciences” (MMHS-2019), Bali, 
Indonesia

ISBN: 978-969-683-332-1 

4 Khodeli N, 
Pilishvili O, 
Inauri N, 
Chkhaidze Z.

International Conference on 
“Medical, Medicine  and Health 
Sciences” (MMHS-2019), Bali, 
Indonesia 

ISBN: 978-969-683-332-1 

5 Kordzaia D, 
Khodeli N, 
Chkhaidze Z, 
Gogiashvili L.

International Conference on 
“Medical, Medicine  and Health 
Sciences” (MMHS-2019), Bali, 
Indonesia

ISBN: 978-969-683-332-1 

6 Gvianishvili T., 
Gogiashvili L., 
Chkhobadze M. 

Endocrine Abstracts
May 2019 Volume 63
 (online)

DOI: 10.1530/endoabs.63.P376 
ISSN 1479-6848 

7 Cagareli Z., 
Datunashvili E.

Endocrine Abstracts
May 2019 Volume 63

DOI: 10.1530/endoabs.63.EP33 
ISSN 1479-6848
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Melikadze E.,
Nikobadze E.,
Kvachadze E., 
Gogiashvili L.

 (online) 

8 Patarashvili L. 
Tsomaia K. 
Kakabadze M. 
Kordzaia D.

National Congress of The 
Bulgarian Anatomical Society.
Bulgaria 2019

ISBN-978-619-7544-16-9

9 Azmaiparashvili E. Bebiashvili 
I. Karumidze N. Tsomaia K. 
Goishvili N. Kakabadze M. 
Kordzaia D.

National Congress of The 
Bulgarian Anatomical Society. 
Bulgaria 2019

ISBN-978-619-7544-16-9

10 Tsomaia K. 
Kakabadze M. 
Kordzaia D

National Congress of The 
Bulgarian Anatomical Society. 
Bulgaria 2019

ISBN-978-619-7544-16-9

11 Gvianishvili T., 
Gogiashvili L.,

National Congress of The 
Bulgarian Anatomical Society. 
Bulgaria 2019

ISBN-978-619-7544-16-9

12 Gvianishvili T. National Congress of The 
Bulgarian Anatomical Society

ISBN-978-619-7544-16-9

13 Cagareli Z., 
Datunashvili E.
Melikadze E.,
Nikobadze E.,
Kvachadze E., 
Gogiashvili L.

National Congress of The 
Bulgarian Anatomical Society. 
Bulgaria 2019

ISBN-978-619-7544-16-9

14 Inauri N.,
Kordzaia D.,
Khodeli N.,
Ckhaidze Z.,
Gogiashvili L. 

National Congress of The 
Bulgarian Anatomical Society. 
Bulgaria 2019

ISBN-978-619-7544-16-9

15 Kordzaia M.. 
Tarkhan-MouraviI.D., 
Metreveli L., 
Sikharulidze I., 
Kirvalidze I., 
Inauri N..

Experimental investigation of a 
mineral water of the village 
Kiketi

ISBN-978-619-7544-16-9

16 Mchedlishvili, M.,. 
Kekelidze N,. 
Khachapuridze Kh,   
Imerlishvili E

31th Europian Congress od 
Pathology
France, Nice

ISSN: 1432-2307

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 ლიანა გოგიაშვილი, 

ნონა კაკაურიძე, 
Morphological basis of cardio-
cerebral pathology under 
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ზაურაბ ცაგარელი experimental hypercholesterolemia
4 ოქტომბერი, 2019, თბილისი

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 

უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალექსანდრე 

ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

დირექტორი - მანანა კაკაბაძე, მედიცინის დოქტორი 

დირექტორის მოადგილე - გიორგი ფიჩხაია, მედიცინის დოქტორი 

დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში - ლევან მეტრეველი,  ბიოლოგიის 

დოქტორი 
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კლინიკური და ექსპერიმენტული პათოლოგიის დეპარტამენტი:

ხელმძღვანელი - ლიანა გოგიაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: 

ზურაბ ცაგარელი -  მედ. მეცნ. დოქტორი პროფესორი,

თამარ მაჭავარიანი - მედ. დოქტორი,

მაია მჭედლიშვილი - მედ. დოქტორი; 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები: 

მანანა დგებუაძე - მედ. დოქტორი,

ლევან მეტრეველი - მედ. დოქტორი,

ელენე ნიკობაძე - მედ. დოქტორი,

ეკა მელიქაძე - მედ. დოქტორი;   

მეცნიერ თანამშრომლები: 

ქეთევან ჯანდიერი, 

თინათინ კვაჭაძე, 

თამუნა გვიანიშვილი;

ლაბორანტები: 

ლუდმილა გონჩაროვა,

მზევინარ გიგაური,

მარინა სვანიძე,

დარეჯან ბერძენიშვილი.

კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი - მიხეილ ჯანგავაძე, მედიცინის  დოქტორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: 

ნოდარ ჭიჭინაძე -  მედ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი;

დიმიტრი კორძაია -  მედ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი; 

ნოდარ ხოდელი - მედ. დოქტორი;  

ზურაბ ჩხაიძე - მედ. დოქტორი;  

ციური სუმბაძე - ბიოლ. მეცნ. დოქტორი 
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უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები:

სოფიო გვიდანი - ქიმიის დოქტორი

 მთვარისა კორძაია - ვეტერინარიის დოქტორი

ნანა გოიშვილი - მედ. დოქტორი;

ია კირვალიძე - მედ. დოქტორი;

მეცნიერ თანამშრომლები:

ინგა სიხარულიძე - მედ. დოქტორი; 

ქეთი ცომაია; 

ლაბორანტები: 

მაკა ავალიშვილი,

ციალა ლორია,

მედეა მენაბდიშვილი,

ნინო მაჩიტიძე.

გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტი:

ხელმძღვანელი - სიმონ დალაქიშვილი- მედ. დოქტორი; მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: 

ნანა ბაკურაძე- ბიოლ.  დოქტორი  

ელენე ჯანბერიძე - მედ. დოქტორი;   

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები:

ია ხახუტაიშვილი - მედ. დოქტორი;

მარინე ღუღუნიშვილი - მედ. დოქტორი;

მეცნიერ თანამშრომლები: 

ზურაბ ბუკია -სოფლისმეურნ.  დოქტორი,

 ციალა ჩიხლაძე - ბიოლ.  დოქტორი,

მარინე ერემაშვილი - მედ. დოქტორი,

რუსუდან ჯოჯუა,

ნანა წიქორიძე.

კონსულტანტი სადოქტოტო პროგრამებთან ინტეგრაციის კუთხით - თამარ ლეკაშვილი

ლაბორანტები:

ნოდარ დავითური

ვახტანგ ბარდაძე
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ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების ხელმძღვანელი - მაყვალა წილოსანი 

სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - დავით მამამთავრიშვილი

საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (უცხოეთთან ურთიერთობა) - 

თინათინასათიანი

კონსულტანტი ეკონომიკურ საკითხებში - რევაზლორთქიფანიძე

კონსულტანტი სამეცნიერო ინფორმაციების სისტემატიზაციის დარგში - ზაზა ხაჭიპერაძე

კონსულტანტი  კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის დარგში - გიორგი 

სტურუა სპეციალისტი (საწყობი) - თამარ სონღულაშვილი  

სპეციალისტი (ცხოველთამომვლელი) - ლალიხასაია

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით

პროექტის დაწყების 
და დამთავრების 

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 ექსტრაკორპორულიგულ-
ფილტვისრეანიმაციისა და 
მულტიორგანულიპერფუზიუ
ლი კონსერვაციის უწყვეტი 
მოდელის ეფექტურობის 
დადასტურება 
(წინაკლინიკური კვლევა). 

2018-2022 ნოდარ ხოდელი - პროექტის 
ხელმძღვანელი
მიხეილ ჯანგავაძე - პროექტის 
ექსპერიმენტული ნაწილის 
ხელმძღვანელი;
ლიანა გოგიაშვილი -პროექტის 
მორფოლოგიური ნაწილის 
ხელმძღვანელი, საერთო კონცეფცია, 
ანალიზი; 
ნოდარ ჭიჭინაძე - მთავარი 
კონსულტანტი
ექსპერიმენტული საოპერაციო ჯგუფის 
მონაწილეები: დიმიტრი კორძაია, 
ზურაბ ჩხაიძე, მანანა კაკაბაძე, მთვარისა 
კორძაია, ინგა სიხარულიძე, ქეთი 
ცომაია, მანანა დგებუაძე, ლევან 
მეტრეველი ;
ექსპერიმენტის მორფოლოგიური 
ნაწილის მონაწილეები: ზურაბ 
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ცაგარელი, ია კირვალიძე, ნანა 
გოიშვილი, თამარ მაჭავარიანი, მაია 
მჭედლიშვილი - გულის მორფოლოგია;
ციური სუმბაძე, ელენე ნიკობაძე,  ეკა 
მელიქაძე, ქეთევან ჯანდიერი, თინათინ 
კვაჭაძე,  თამუნა გვიანიშვილი - 
ფილტვის მორფოლოგია; 
თამუნა გვიანიშვილი - 
მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა, 
არქივიზაცია.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

          2018 – 2022 წლის სამეცნიერო -კვლევითი პროგრამის  პიველი პროექტის - 

„ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის რეანიმაციისა და მულტიორგანული პერფუზიული 

კონსერვაციის უწყვეტი მოდელის ეფექტურობის დადასტურება (წინაკლინიკური კვლევა)“ 

2019 წელს შესასრულებელი ნაწილის მიზანი იყო ცხოველებზე ექსპერიმენტულ კვლევაში, 

გადასანერგი ორგანოს კონსევაციისას, მასში იშემია/რეპერფუზიული დაზიანებების 

მაქსიმალურად შესამცირებლად „in situ“ მულტიორგანული კონსერვაციის ახალი მეთოდის 

შემუშავება ნორმოთერმული მოპულსირე პერფუზიის გამოყენებით და მისი დადებითი 

ეფექტების გამოვლენა კონსერვაციის კონვენციურ მეთოდთან შედარებით.

მიზნის მისაღწევად დაისახა 3 ამოცანა, რომლებიც გაიწერა 12 თვეზე.  ამ ამოცანების 

განხორციელებაში მონაწილეობას ღებულობდა თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის 

ინსტიტუტის 2 დეპარტამენტის - კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების  

და კლინიკური და ექსპერიმენტული პათოლოგიის დეპარტამენტების სამეცნიერო და 

დამხმარე პერსონალი, ინსტიტუტის ადმინისტრაცია.

პირველი ამოცანა (4 თვე) ითვალისწინებდა პროექტის ტექნიკურ უზრუნველყოფას. 

დაზუსტდა კვლევისთვის აუცილებელი აპარატურის და სახარჯი მასალის შეძენის წყაროები 

და რაოდენობა. შეძენილ იქნა კომპიუტერი, სისხლის ცენტრიფუგული ტუმბო, პუნქციური 

ბიოფსიის სისტემა. მომზადდა სათავსოები ვივარიუმში. ლიტერატურის დამუშავებით შეიქმნა 

კვლევის მეცნიერული საფუძველი. დაზუსტდა ექსპერიმენტების დიზაინი, საპერფუზიო 

სქემები, განისაზღვრა მოსალოდნელი სიძნელეები და გართულებები, დაისახა მათი 

აღმოფხვრის გზები.

შემუშავებულ იქნა ექსპერიმენტის დიზანი ღვიძლის, პანკრეასის და თირკმელების „insitu“  

პერფუზიული კონსერვაციისათვის, შეირჩა საცდელი ცხოველების ზომის შესაბამისი 

კანულების ნიმუშები აორტისა და კაუდალური ღრუ ვენისათვის, რომლებიც აღჭურვილი იყო 
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ბალონ-ობტურატორებით, რაც მუცლის ღრუს იზოლირებული პერფუზიის საშუალებას 

იძლეოდა. 

მწვავე სამ ცდაში შემუშავდა მუცლის ღრუს ორგანოების „insitu“ კონსერვაციისათვის ე.წ. 

აბდომინალური პერფუზიის ექსპერიმენტული მოდელი, რომელიც გულისხმობდა შექმნილი 

კანულების თავსებადობას ცხოველის სისხლძარღვებთან, სასურველი ჰემოდინამიკური 

პარამეტრების მიღწევადობას პერფუზიის მსვლელობაში და სხვ. ფილტვების „insitu“ 

კონსერვაციისათვის შეიქმნა სპეციალური თორაკალური პერფუზიის კანულები და იმავე 

რაოდენობის მწვავე ცდაში შემუშავდა ე.წ. თორაკალური პერფუზიის ექსპერიმენტული 

მოდელი. 

პროექტის ძირითადი სამუშაოების შესასრულებლად 3 ექსპერიმენტში,სტანდარტული 

ხელოვნური სისხლმიმოქცევის (არამოპულსირე) აპარატით, გულგაჩერებულ ცხოველზე, 

თბური იშემიის 15, 30 წუთიანი ინტერვალის შემდეგ ჩატარდა 8 საათიანი კონსერვაცია „insitu“ 

მუცლის ღრუს ორგანოების ნატიური სისხლით ნორმოთერმული პერფუზიით,  ჰომეოსტაზის 

მონიტორინგითა და ჰემოდინამიკური პარამეტრების კვლევით. ექსპერიმენტის განსაზღვრულ 

ეტაპებზე აღებულ იქნა ბიოპსიური მასალა მორფოლოგიური კვლევებისთვის.  

პირველი ამოცანის დასრულებისას 3 ანალოგიურ ექსპერიმენტულ მოდელში მორფოლოგიის 

ინსტიტუტის კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა მიერ შემუშავებული საპერფუზიო აპარატითა და მოპულსირე ნაკადით 

(ანალოგიური დანარჩენი პარამეტრებით) განხორციელდა პერფუზია კონსერვაციის ეფექტების 

შესწავლით და ბიოპსიური მასალის აღებით. 

მომზადდა და ჩატარდა საუნივერსიტეტო კონფერენცია, სადაც განხილულ იქნა მიმდინარე 

პროექტის ამოცანები, პროექტის მნიშვნელობა მედიცინის განვითარების კუთხით და 

მიღებული პირველი დამაკმაყოფილებელი შედეგები.

მეორე ამოცანის შერულებისას (4 თვე) მოხდა მუცლის ღრუს ორგანოთა მოპულსირე და 

არამოპულსირე ნაკადით ნორმოთერმული პერფუზიების შედარება ბიოპსიური მასალის 

ჰისტომორფოლოგიური კვლევის საფუძველზე და დადგინდა  8 საათიანი კონსერვაციის 

ინტერვალში მოპულსირე ნაკადის უპირატესობანი. მიღებული შედეგები აისახა სამეცნიერო 

სტატიის და საკონფერენციო თეზისების მომზადებაში. 

გარდა ამისა, მეორე ამოცანა ითვალისწინებდა შემუშავებული ექსპერიმენტული მოდელების 

ექსპლუატაციას გულმკერდის ორგანოთა კონსერვაციის დროს.  შესაბამისად, ჩატარდა 

გულმკერდის ორგანოების „insitu“ პროლონგირებული კონსერვაცია 3 ექსპერიმენტში სისხლის 

არამოპულსირე ნაკადით და 3 ექსპერიმენტში - მოპულსირე  ნაკადით (ჩვენს მიერ 
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შემუშავებული აპარატის გამოყენებით). ექსპერიმენტების ეტაპებზე აღებულ იქნა ბიოპსიური 

მასალა  გულმკერდის ღრუს ორგანოებიდან. მოხდა გულმკერდის ღრუს ორგანოების 

რეგიონული მოპულსირე და არამოპულსირე პერფუზიებით კონსერვირებული ორგანოების 

ჰისტომორფოლოგიური კვლევა, მიღებული შედეგების შედარება, დასკვნების გამოტანა და მათ 

საფძველზესამეცნიერ სტატიის მომზადება.

მესამე ამოცანის შესრულების მსვლელობაში (4 თვე) განხორციელდა აღნიშნული ორი 

(არამოპულსირე და მოპულსირე პერფუზიული ნაკადით) მეთოდის შედარება, პროექტის 

განხორციელების შედეგად მიღებული ეფექტების ინტერპრეტირება, მეცნიერული ანალიზი და  

დასკვნების ჩამოყალიბება. დადგინდა მოპულსირეპერფუზიული ნაკადის აშკარა 

ჰემოდინამიკური უპირატესობანი არამოპულსირე  ნაკადთან შედარებით ორგანოთა „insitu“ 

კონსერვაციის დროს, რაც ჰისტომორფოლოგიურმა კვლევამაც დაადასტურა.

პროექტის შესრულებისას შემუშავებული ექსპერიმენტული მოდელები

ნახ. 1. აბდომინალური (A) და თორაკალური (B) კონსერვაციის ექსპერიმენტული

მოდელების სქემა

მუცლის ღრუს ორგანოთა იზოლირებული “insitu”ნატიური, ნორმოთერმული, ოქსიგენირებული 
სისხლითპერფუზიის მოდელი (ნახ. 1A)

ცხვრის მოდელში ინტრავენური ნარკოზის პირობებში ფილტვების ხელოვნური  ვენტილაციით 
განხორციელდა კისრის ზედაპირული და ბარძაყის ვენების კანულაცია, სისტემური ჰეპარინიზაცია (15 

16

15

14

13

12 9
8

7

1

2

10

11
3

4
5

6

10

9

7

1

5

6

11

8

2 3

4

A B



13

000 IU). ცხოველის სისხლის ნაწილიკანულებით ჩამოიცალა აპარატში (ნაწილი შეგროვდა ცელოფანის 
ჰემოპაკეტებში). რესპირატორის გამორთვა, გულის გაჩერება მუდმივი (4,5 V) დენის 
გამოყენებით.მუცლის ღრუს ორგანოების პერფუზიული კონსერვაციისთვის განკუთვნილი სპეციალური, 
ორსანათურიანი არტერიული და ვენური კანულების იმპლანტაცია (ნახ. 1A). ორივე კანულის 
დისტალური ბოლო დახშულია დააღჭურვილია ბალონ-ობტურატორით. აორტის კანულის ბალონი (2) 
გაიბერა დიაფრაგმის (1) დონეზე, ხოლო კაუდალურად  თეძოს საერთო არტერიები გადაიკვანძა (7). 
სისხლი აორტაში მიეწოდა კანულის (4) გვერდითი ხვრელებით. ვენური კანულის (14) წვერი განთავსდა 
მარჯენა წინაგულში (15) ისე, რომ გაბერილმა ბალონმა (16) შეავსო მისი ღრუ, ხოლო კაუდალურად 
გადაიკვანძა თეძოს საერთო ვენები (8). სისხლი კაუდალური ღრუ ვენიდან (9) აიწოვაკანულის 
გვერდითი ხვრელებით. ამგვარად, აორტის საშუალებით დაპერფუზირდა ფაშვის ღერო (11), ჯორჯლის 
ზემო (10), ქვემო (6) და თირკმლის არტერიები (3), ხოლო კაუდალურ ღრუ ვენაში სისხლი გადავიდა 
მხოლოდ ღვიძლისა (13) და თირკმლის (12) ვენებით. აღნიშნული სქემით ორგანოთა ნორმოთერმული, 
ოქსიგენირებული სისხლით პერფუზიის დროს განხორციელდა მუცლის ღრუსმულტიორგანული 
კონსერვაცია.

გულმკერდის ღრუს ორგანოთა იზოლირებული “insitu” ნატიური, ნორმოთერმული, ოქსიგენირებული 
სისხლითპერფუზიის მოდელი (ნახ. 1 B)

ცხოველი ცხვარი. გამოიყენება ზოგადი ნარკოზი, ან ინტრავენური ნარკოზი ფილტვების ხელოვნური  
ვენტილაციით. კისრის ზედაპირული და ბარძაყის ვენების კანულაცია, სისტემური ჰეპარინიზაცია (15 
000 IU). ცხოველის სისხლის ნაწილიკანულებით ჩამოიცლება აპარატში (ნაწილი შეგროვდება ცელოფანის 
ჰემოპაკეტებში). რესპირატორის გამორთვა და გულის გაჩერება მუდმივი (4,5 V) დენის გამოყენებით. 
გულმკერდის ღრუს ორგანოების პერფუზიული კონსერვაციისთვის გამოიყენება 
სპეციალურიორსანათურიანი არტერიული და ვენური კანულები გვერდითი ხვრელების გარეშე,ოღონდ, 
აღჭურვილი ბალონ-ობტურატორებით ბოლოებში (ნახ. 1B). აორტის კანულის (6) ღია წვერი განთავსდება 
გულმკერდის აორტაში (4), ხოლო მისი თორაკალური მონაკვეთის იზოლირებისთვის გაიბერება 
დიაფრაგმის (1) დონეზე განთავსებული ბალონი (5). ვენური კანულის (8) ღია წვერი განთავსდება 
მარჯვენა წინაგულში (10), ხოლო კაუდალური ღრუ ვენა (7) დაიხშობა მის სუპრაჰეპატურ მონაკვეთში 
განთავსებული ბალონის (9) გაბერვით. ამგვარად, აორტის საშუალებით პერფუზირდება მისი რკალის 
ტოტები, გვირგვინოვანი (2) და ბრონქული (3) არტერიები, ხოლო ვენური კანულა სისხლს მიიღებს 
მხოლოდ კრანიალური ღრუ ვენიდან (11) და გვირგვინოვანი სინუსიდან.იმ შემთხვევაში, თუ გულის 
მუშაობა სპონტანურად აღდგება, ეკგ–ს R კბილის მიხედვით მოხდება მოპულსირეპერფუზიის გადაყვანა 
კონტრპულსაციის სინქრონულ რეჟიმში და მიოკარდიუმის განტვირთვის მიზნით, სისხლის ულუფები 
მიეწოდება ნატიური გულის დიასტოლის ფაზაში, რაც შეუძლებელია მუდმივი, ლამინარული 
სისხლნაკადის პირობებში.

მორფოლოგიური კვლევის შედეგები

მიმდინარე სამუშაო გეგმის თანახმად, მოდელირებული გულის გაჩერებით, გამოკვლეულ იქნა 

მორფოლოგიური ცვლილებები ღვიძლში 8-საათიანი სისტემური პერფუზიის შემდეგ. აპარატში 

სისხლის მოდენა ხორციელდებოდა მარჯვენა წინაგულიდან სპეციალური კანულით, ხოლო 

ორგანიზმში გადატუმბვა - მუცლის აორტაში მოპულსირე ნაკადით. სხეულის ტემპერატურას 

ვინარჩუნებდით 36,5-დან 38,0 გრადუსამდე ცელსიუსით.

    პერფუზიის დაწყებამდე არ დაფიქსირებულა ვენური სტაზი, ჰეპატოცელულარული ნეკროზი 

ან ld-MaS. უჯრედების 3%-ზე ნაკლები განიცდიდა sd-MaS-ს. ანთებითი უჯრედების 

მონონუკლეური პორტული ინფილტრატები მხოლოდ რამდენიმე უბანში იქნა გამოვლენილი. 

მსუბუქად შერეული ld-MaS და sd-MaS გამოვლენილი იქნა უჯრედების 5%-ზე და 10%-ზე ნაკლებ 



14

რაოდენობაში, შესაბამისად, in vivo 4 და 8 საათიანი პერფუზიის შემდეგ. ანალოგიურად, ზომიერი 

ვენური ჰიპერემია აღინიშნა 6-დან 1 ღვიძლში 4-საათიანი პერფუზიის შემდეგ, ხოლო 6-დან 2 

ღვიძლში 8-საათიანი პერფუზიის შემდეგ. მონონუკლეური უჯრედებით ინფილტრირებული 

ნეკროზული ჰეპატოციტების და პორტული ტრიადების რაოდენობა არ აღემატებოდა 10% და 

15%-ს შესაბამისად. მიუხედავად ამისა, არ ყოფილა რაიმე განსხვავება ბილიარული ტრაქტის 

დაზიანების ხარისხში - ქოლესტაზი ან სადინრების გახანგრძლივება - რაც კორელაციაშია 

ექსპერიმენტის პირობებთან (სურ. 15. 1-6).

    H&E შეღებილ პრეპარატებზე გაკეთდა დასახელებული ორგანოების დეტალური 

ჰისტოლოგიური კვლევა.

    კვლევის შედეგებმა აჩვენა შემდეგი: 

 - გულის 8 საათიანი პერფუზიის შემდეგ აღინიშნა ვრცელი შეშუპება პარკუჭებისა და 

წინაგულების მიოკარდიუმში ბოჭკოთა შორის და პერივასკულურ სივრცეში, აქვე 

დეზორგანიზაციისა და ფრაგმენტაციის კერები (სურ.1).

       

        სურ.1. H&E, X400                                  სურ.2. H&E, X400                              სურ.3. H&E, X400                     

 - ფილტვის 8 საათიანი პერფუზიის შემდეგ რესპირაციულ ნაწილში ალვეოლების 

დისტელექტაზის სხვადასხვა ზომის კერები, დესქვამაციის სურათი როგორც ბრონქიოლების, 

ასევე ალვეოლების სანათურში, ჰიალინური მემბრანის ფენომენი (სურ.2, 3).

 - ღვიძლი (4 საათი) - პორტული ველები უფრო ინფილტრირებული ლიმფოციტებით, ვიდრე 

ცენტრალური ვენების ირგვლივ სივრცე, აქვე ცალკეული წილაკის პერიფერიული უბნები 

შეშუპებული, არის კარიოპიკნოზის სურათი, ტრიადების სტრუქტურებში სტაზი, სინუსოიდების 

სანათურები უთანაბროდ გაგანიერებული. ქოლანგიოციტების მხრივ არსებითი ცვლილებები არ 

გამოვლინდა. წილაკის ბაგირაკოვანი სტრუქტურა შენარჩუნებულია (სურ.4).
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                            სურ.4. H&E, X400                                                         სურ.5. H&E, X400

- პანკრეასი (4 საათი) - გამოხატულია ენდო- და ეგზოკრინული ნაწილების მკვეთრი 

ეოზინოფილია და სისხლსავსეობა, ჰისტოლოგიური ელემენტების სუსტი დისოციაცია, 

პერიდუქტული სივრცეები გაგანიერებული (სურ.5).

 - თირკმლის (4 საათი) სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები აღინიშნება ქერქოვანი 

ნივთიერების მხრივ: გორგლების მკვეთრი შესივება, კაფსულის სანათურის დავიწროვებითა და 

გორგლის კაპილარების ენდოთელიუმის მკვეთრი შესივებით, ცალკეული გორგლები, 

განსაკუთრებით იუქსტამედულური ლოკალიზაციის - ზომაში შემცირებული, ასიმეტრიულად.

პროქსიმალური ნეფროციტები შესივებული, არის ჰიდროპული დისტროფიის კერები, 

დისტალური და შემკრები მილაკების სანათურები გაგანიერებული, შეიცავენ ზომიერი 

რაოდენობით ჩამოფცქვნილ უჯრედებსა და დეტრიტს. შემკრები და სწორი მილაკების 

ცვლილებები ტვინოვან ნივთიერებაში შემოიფარგლება სტრომის შეშუპებითა და 

ეოზინოფილობით (სურ.6, 7).

     

                            სურ.6. H&E, X400                                                      სურ.7. H&E, X400        

                                                                                                              

    IV ტიპი კოლაგენის („Direct red 80“, UK) გამოკვლევით განხილული ქსოვილოვანი ნიმუშების 

სტრუქტურაში აღინიშნა ინტენსიური, დიფუზურ-ფოკალური რეაქცია წვრილი სისხლძარღვებისა 

და ქსოვილოვანუ სტრუქტურული ელემენტების ეპითელიუმის ბაზალური მემბრანების 

ლოკალიზაციის ადგილზე, რაც ექსტრაცელულური მატრიქსის და მისი მთავარი კომპონენტის - 
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ბაზალური მემბრანის მოლეკულური ორგანიზაცისს სტაბილურობაზე მიუთითებს კონსერვაციის 

განხილულუ რეჟიმების (4 და 8 საათი) პირობებში. აქვე უნდა აღინიშნოს ორგანოსპეციფიკური 

რეაქციის არსებობა თირკმლის და ფილტვის პარენქიმაში(სურ. სურ. 8-14).

   

      სურ.8. გული, X400                              სურ.9. ფილტვი, X400                       სურ.10. ფილტვი, X100

    ამრიგად, პროექტით ჩატარებული სამეცნიერო კვლევების შედეგად ექსპერიმენტულად 

შემუშავდა ორგანოთა „insitu“ კონსერვაციის ახალი  მეთოდი, რომელიც კლინიკაში გამოყენების 

შემთხვევაში გააუმჯობესებს ტვინით მკვდარი და გულით მკვდარი დონორების ჯგუფებიდან 

პოტენციური დონორების მოძიებას, ორგანოს ექსპლანტაციამდე გადაავადებს თბილი იშემიის 

დაწყებას და ამით ტრანსპლანტატის დაზიანებას გამორიცხავს. გამორიცხავს აგრეთვე 

მოლეკულურ დონეზე მიმდინარე პათოფიზიოლოგიურრეპერფუზიულ დარღვევებს. მეთოდის 

გამოყენება კლინიკაში გაზრდის გადასანერგად ვარგისი ორგანოების რაოდენობას და ამით 

გააუმჯობესებს ორგანოთა ტრანსპლანტაციის საერთო შედეგებს.

შედეგების სამეცნიერო ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბდა თეზისები საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციისთვის და სტატია საერთაშორისო გამოცემაში პუბლიკაციისთვის. 

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამე
ცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმარ

თულებისმითითებით

პროექტის დაწყების 
და დამთავრების 

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით)

2 „ბოლომდე ღირსეული სიცოცხლე“ – 
მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, 
ეთიკური პრობლემების 
იდენტიფიკაცია და 
რეკომენდაციების შემუშავება 
გერიატრიული პალიატიური 
მზრუნველობის ეროვნული 
პროგრამისათვის
სამეცნიერო მიმართულება: 
სოციალური გერონტოლოგია

2018-2022 სიმონ დალაქიშვილი -
პროექტის ხელმძღვანელი, 
ელენე ჯანბერიძე - პროექტის 
კოორდინატორი,
მკვლევარები: 
ნანა ბაკურაძე,
მარინე ღუღუნიშვილი,
რუსუდან ჯოჯუა, 
ია ხახუტაიშვილი, 
ნანა წიქორიძე, 
მარინე ერემაშვილი, 
ციალა ჩიხლაძე 
ზურაბ ბუკია

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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2018 – 2022 წლის სამეცნიერო -კვლევითი პროგრამის  მეორე პროექტს „ბოლომდე ღირსეული 

სიცოცხლე“ – მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური პრობლემების იდენტიფიკაცია და 

რეკომენდაციების შემუშავება გერიატრიული პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული 

პროგრამისათვის“ ახორციელებს მორფოლოგიის ინსტიტუტის გერონტოლოგიისა და 

პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტის თანამშრომლები. ამ პროექტის მიზანია:

 საქართველოში მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკურიპრობლემების, 

ჩივილებისა და შემაწუხებელ (მათ შორის „მტანჯველ“) სიმპტომთა და 

მდგომარეობათა რეგისტრაცია და ანალიზი - გერიატრიული პალიატიური 

მზრუნველობის ადეკვატური ეროვნული პროგრამის შესაქმნელად 

რეკომენდაციების შემუშავებისათვის.

 ეროვნული მასშტაბის გამჭოლი (ჯვარედინ-სექციური) კვლევის ჩატარება, 

რომელიც დაფუძნებული იქნება მოხუცთა, მათ შორის მოხუც ინკურაბელურ 

პაციენტთა ანკეტურ გამოკითხვასა და ინსპექციაზე, ასევე მათ ექიმთა და 

სოციალურ მუშაკთა გამოკითხვაზე, 

      პროექტის მიზნის განსახორციელებლად 2019 წელს დასახული დაისახა შემდეგი 

ამოცანები:

1. საკვლევის კონტინგენტის და რეგიონების განსაზღვრა და ანკეტების შემუშავება 

(ექსპერტული წესით);

2. კვლევითი ექსპედიციების ორგანიზება (საველე სამუშაოები);

3. საქართველოში მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკურიპრობლემების, ჩივილებისა 

და შემაწუხებელ (მათ შორის „მტანჯველ“) სიმპტომთა და მდგომარეობათა ნუსხის 

(რეგისტრის) შექმნა;

2019 წლის განმავლობაში აღნიშნული ამოცანების გადასაწყვეტად  მორფოლოგიის ინსტიტუტის  

გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ:

 ქალაქ თბილისის საოჯახო მედიცინის ცენტრში მარტში და აპრილში განხორციელდა 

პოლიკლინიკის მენეჯერთან და ხელმძღვანელთან მოლაპარაკება, რის შედეგადაც მასალის 

შეგროვება ოთხი მკვლევარის მიერ მოხდა 210 ბენეფიციარისაგან. 

 2019 წლის აპრილი და მაისი დაეთმო საქართველოს რეგიონებში პირველადი ჯანდაცვის 

რგოლის (პოლიკლინიკები) გენერალურ დირექტორებთან და მათ მენეჯერებთან შეხვედრა 

მოლაპარაკებებს. 

 დაიგეგმა საველე სამუშაოები შერჩეულ რეგიონებში.
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პროექტით გათვალისწინებული საველე სამუშაოები შესრულდა საქართველოს 

რეგიონებში:

 ბათუმში ივნისის თვეში (აჭარის რეგიონში) ერთი კვირით სამი თანამშრომელი 

იმყოფებოდა ქალაქის ოთხ პოლიკლინიკაში (საზღვაო ჰოსპიტალი, N1 პოლიკლინიკა, N4 

პოლიკლინიკა  და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრი) მონაცემთა 

შესაგროვებლად. ჯამში აჭარის რეგიონში ბენეფიციარებიდან შეივსო 103 კითხვარი. 

 ქუთაისში ივნისის თვეში (იმერეთის რეგიონში) ერთი კვირით ორი თანამშრომელი 

იმყოფებოდა ქალაქის  ორ დაწესებულებაში (დ. ნადარეიშვილის საოჯახო მედიცინის 

ცენტრი და წითელი ჯვრის მოხუცებულთა კლუბი) მონაცემთა შესაგროვებლად. სულ 

შეივსო 88 კითხვარი. 

 თსუ-ს მეხუთე კურსის 13 სტუდენტის გადამზადება მოხდა პროექტის კოორდინატორის 

(ელენე ჯანბერიძის) მიერ, რათა კითხვარები შეევსოთ ზაფხულში სხვადასხვა რეგიონებში. 

სექტემბრის თვეში მათ წარმოადგინეს 40 წითხვარი ხელზე.

 სექტემბრის თვეში დამუშავებული პილოტური კვლევის მასალა დაიწერა აბსტრაქტის 

სახით ინგლისურ ენაზე და გაიგზავნა დასაბეჭდად EAPC 2020 კონფერენციაზე, რომელიც 

გაიმართება 2020 წლის მაისის თვეში პალირმოში (იტალია). 

 ოქტომბრის თვეში ერთკვირიანი მივლინებით სამი მკვლებარი იმყოფებოდა კახეთის 

რეგიონის ქალაქ გურჯაანში, სადაც 69 კითხვარი შიევსო. 

 დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ასევე შეავსეს მონაცემები საცხოვრებელი სახლებიდან  

(სულ 30 ანკეტა)

2019 წლის 4 დეკემბრის მონაცემებით სულ შევსებულია 714 კითხვარი.

 განყოფილების თანამშრომელი ელენე ჯანბერიძე სამსახურებრივი მივლინებით სამუშაო 

ადგილზე 2019 წლის 16 მარტამდე იმყოფებოდა ჩეხეთის კარლის უნივერსიტეტის 

მედიცინის მესამე ფაკულტეტზე ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის 

დეპარტამენტში. 

 ამჟამად მოლაპარაკება წარმოებს ევექსის ჰოსპიტლების ამბულატორიულ სერვისებთან 

(უკვე შეგროვილია 35 კითხვარი ევექსის ვარკეთილის ფილიალში)

 მოლაპარაკება ასევე წარმოებს მედიცონის პოლიკლინიკების ქსელის გენ. დირექტორთან. 

მასალის შეგროვება იგეგმება დეკებბრის თვეში. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
2.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
საპერფუზიო სისტემით 
ორგანოთა“ in situ” 
კონსერვაციის ახალი მეთოდი 
(ექსპერიმენტულიკვლევა) 

ხელშეკრულება #217382 
(სამედიცინო და 
ჯანმრთელობის 
მეცნიერებები - 3
ფუნდამენტური მედიცინა - 
3.1, 
სამედიცინო ბიოტექნოლოგია 
- 3.4)

2017-2019

პროექტის ხელმძღვანელი -
ასოც. პროფესორი ნოდარ 
ხოდელი;
პროექტის კოორდინატორი -
ასოც. პროფესორი ზურაბ 
ჩხაიძე;
მორფოლოგიური კვლევების 
ხელმძღვანელი - პროფესორი 
დიმიტრი კორძაია; 
სისხლძარღვთა ქირურგი - 
ჯუმბერ ფარცახაშვილი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

2019 წელს შესრულდა საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტის საბოლოო 

ნაწილში დასახული ამოცანები. ამ ამოცანების გადაწყვეტა  განხორციელდა სამ ეტაპად. 

პირველი ეტაპზე შემუშავდა ექსპერიმენტის დიზაინი ღვიძლის, პანკრეასის და თირკმელების 

„insitu“  პერფუზიული კონსერვაციისათვის და ჩატარდა 3 მწვავე ექსპერიმენტი სტანდარტული 

ხელოვნური სისხლმიმოქცევის (არამოპულსირე) აპარატით, გულგაჩერებულ ცხოველზე. 

კერძოდ, თბური იშემიის 15 და 30 წუთიანი ინტერვალის შემდეგ  განხორციელდა 8 საათიანი 

კონსერვაცია „in situ“. ექსპერიმენტის მსვლელობისას მუცლის ღრუს ორგანოები მარაგდებოდა 

ნატიური სისხლის ნორმოთერმული პერფუზიით, ტარდებოდა ჰომეოსტაზის მონიტორინგი 

და ჰემოდინამიკური პარამეტრების კვლევა. 

ამავე ეტაპზე კიდევ 3 ანალოგიურ ექსპერიმენტულ მოდელში განხორციელდა 8 საათიანი 

კონსერვაცია „in situ“ უკვე სისხლის მოპულსირე ნაკადით, რისთვისაც გამოყენებული იყო  

ჩვენს ინსტიტუტში  შემუშავებული სისხლის საპერფუზიო აპარატი. ამ დროსაც ტარდებოდა 

ჰომეოსტაზის მონიტორინგი და ჰემოდინამიკური პარამეტრების კვლევა. 

მეორე ეტაპზე მოხდა მოპულსირე და არამოპულსირე ნაკადით ნორმოთერმული პერფუზიების 
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შემდგეგ მუცლის ღრუს ორგანოებიდან აღებული ბიოპსიური მასალის ჰისტომორფოლოგიური 

კვლევის შედარება. დადგინდა  8 საათიანი კონსერვაციის ინტერვალში მოპულსირე ნაკადით 

პერფუზიის უპირატესობანი. გარდა ამისა მეორე ეტაპზე შემუშავდა  ექსპერიმენტული 

მოდელები გულმკერდის ორგანოთა კონსერვაციისათვის.  ჩატარდა 3 ექსპერიმენტი 

გულმკერდის ორგანოების „insitu“ პროლონგირებული კონსერვაციისათვის სისხლის  

არამოპულსირე ნაკადით და 3 ექსპერიმენტი  -  სისხლის მოპულსირე  ნაკადით (ჩვენს 

ინსტიტუტში  შემუშავებული სისხლის საპერფუზიო აპარატის გამოყენებით. მოხდა 

ექსპერიმენტების დროს გულმკერდის ღრუს ორგანოებიდან აღებული  ბიოპსიური მასალის    

ჰისტომორფოლოგიური კვლევა.  

მესამე ეტაპზე განხორციელდა აღნიშნული სისხლის არამოპულსირე და სისხლის მოპულსირე 

პერფუზიული ნაკადებით გამოყენებული ექსპერიმენტული  მეთოდის შედარება, პროექტის 

განხორციელების შედეგად მიღებული ეფექტების ინტერპრეტირება, მეცნიერული ანალიზი და  

დასკვნების ჩამოყალიბება. დადგინდა მოპულსირეპერფუზიული ნაკადის აშკარა 

ჰემოდინამიკური უპირატესობანი არამოპულსირე  ნაკადთან შედარებით ორგანოთა „insitu“ 

კონსერვაციის დროს, რაც ჰისტომორფოლოგიურმა კვლევამაც დაადასტურა.

მორფოლოგიური კვლევიტ მიღებული შედეგები:

3 საათიანი კონსერვაცია
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8 საათიანი კონსერვაცია

მიღებული შედეგები აისახა სამეცნიერო სტატიებსა და საკონფერენციო თეზისებში.  

მკვლევარებმა მონაწილეობა მიიღეს მდგრადი განვითარების ევროპული ცენტრის მე-6 

საერთაშორისო კონფერენციის (6th InternationalConferenceonSustainableDevelopment 2018 (ICSD 

2018))  მუშაობაში (რომში, იტალია). კონფერენციაზე გაკეთდა ორი ზეპირი მოხსენება, 

თეზისები გამოქვეყნდა კონფერენციის კრებულში. კვლევის შედეგებისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო სტატია დაიბეჭდა საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში.

მეცნიერთა ჯგუფმა ნ. ხოდელის, ზ. ჩხაიძის და დ. კორძაიას შემადგენლობით მონაწილეობა 

მიიღო ინდონეზიაში ჩატარებულ 45-ე საერთაშორისო კონფერენციის - "მედიცინა, სამედიცინო 

და ჯანმრთელობის დაცვის მეცნიერებები MMHS-2019" (45th INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON “MEDICAL, MEDICINE AND HEALTH SCIENCES” (MMHS-2019 BALI)) მუშაობაში. მოხდა 

საგრანტო პროექტით მიღწეული სამეცნიერო შედეეგების პრეზენტაცია პლენარულ და 

პოსტერპრეზენტაციებში. აბსტრაქტები დაიბეჭდა კონფერენციის მასალების კრებულში, ხოლო 

სამეცნიერო სტატია გაიგზავნა საერთაშორისო გამოცემაში პუბლიკაციისთვის. საბოლოოდ 
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პროექტის მეცნიერული შედეგები შეაჯამა საუნივერსიტეტო კონფერენციამ. 

ამოცანის შესრულების შედეგი/თვლადი ინდიკატორები:

 შეიქმნა მუცლის ღრუს ორგანოების მოპულსირე პერფუზიით კონსერვაციის 

ექსპერიმენტების ამსახველი ფოტომასალა  და ექსპერიმენტების ოქმები.

 მომზადდა სამეცნიერო სტატია და საკონფერენციო თეზისები.

 ჩატარებული საუნივერსიტეტო კონფერენციის მასალები.

 შეიქმნა ბიოფსიური მასალის პრეპარატების ფოტომასალა.

 ფონდში წარმოდგენილია ჩატარებული სამუშაოს საბოლოო ანგარიში.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულებისმ

ითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

2 2 3 4
მე-2 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი: "პალიატიური 
მზრუნველობის 

საერთშორისო სტანდარტების 
დანერგვისათვის 
(საკანონმდებლო, 

საგანმანათლებლო, 
კვლევითი და ჯანდაცვითი 

გამოწვევები)"
პალიატიური მზრუნველობა, 

(# MG-ISE-19-651)

27.11.2019 - 30.11.2019

დიმიტრი კორძაია (პროექტის 
ხელმძღვანელი)

ელენე ჯანბერიძე (პროექტის 
კოორდინატორი)

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმზე მოწვეული იყო 9 უცხოელი ექსპერტი, რომლებსაც გარკვეული 
წვლილი აქვთ შეტანილი პალიატიური მზრუნველობის განვითარებაში და გამოირჩევიან მაღალი 
სამეცნიერო რეიტინგით. კერძოდ,  მოწვეული ექსპერტრბი იყვნენ რობერტ ტვიკროსი (დიდი 
ბრიტანეთი) ჯულია დოუნინგი (დიდი ბრიტანეთი), ფიონა დაულინსონი (დიდი ბრიტანეთი ) 
ჯულია ვერნე (დიდი ბრიტანეთი), ხავიერ გომეს ბატისტე (ესპანეთი), სტეფან კონორი (აშშ) 
 კატალინ მუსზბეკი (უნგრეთი), კარლოს ცენტენო (ესპანეთი), ედუარდო გარალდა (ესპანეთი) და 
ჯინგ-ლონგ ვონგი (ტაივანი).  

სიმპოზიუმის მონაწილეთა რეგისტრაცია განხორციელდა აღიარებული ფორმით. 

სიმპოზიუმის პროგრამით გათვალისწინებული სესიები და მრგვალი მაგიდები ჩატარდა 
უკლებლივ, რაც დასტურდება ფოტოებით, ტელესიუჟეტებით, თსუ და მოწვეულ ექსპერტთა 
ნაწილის უნივერსიტეტებისა და ასოციაციების ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალებით. აგრეთვე 
ფოტოებით.

სიმპოზიუმის მსვლელობა დეტალურად იქნა გაშუქებული თსუ გაზეთის, თსუ ტელევიზიის, 
სამედიცინო ტელეკომპანია „პულსის“ მიერ. ნიუსები მოამზადა ტელეკომპანიებმა - „პირველმა 
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არხმა“ და „იმედმა“

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zqC7CnrXRRs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UzdBYFm
28HYWqXQA7rC88HneVCKzYHQ_7CJfvR7JYsbX_rh1wEer0cYI

https://www.facebook.com/pulsitv/videos/489428374984908/UzpfSTcyNzU3OTA4MDoxMDE1NzE0NzU0
MjAxNDA4MQ/

http://newspaper.tsu.ge/uploads/newspaper/N-10_web.pdf

სიმპოზიუმის მასალები და რეკომენდაციები განთავსებულია თსუ ვებ-გვერდზე:  

https://www.tsu.ge/ge/faculties/medicine/news/0Pqz_eC9-Mje7gIDf/?p=1

სიმპოზიუმის უცხოელ მონაწილეთა სამეცნიერო მოხსენებების თეზისები მომზადებულია 
ჟურნალ “Translational and Clinical Medicine – GMJ” –ში http://tcm.tsu.ge/index.php/TCM-GMJ/index 
გამოსაქვეყნებლად. ნომერი გამოვა მიმდინარე წლის დეკემბერში.

სიმპოზიუმის სრული ანგარიში მომზადდა და ჩაბარდა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო 
ფონდს.  

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 დ. კორძაია, 
ნ. ხოდელი, 
ზ. ჩხაიძე,
 ნ. ინაური, 
ქ. ცომაია,
ლ.გოგიაშვილი

Morphological 
changes in the liver 
after 8 hours of 
preservation by 
machine perfusion 
ISSN 1512-0112

GMN
 No 10 (295) 
2019

Tbilisi, Georgia
www.geomednews.org

132-137

2 თ. გვიანიშვილი, 
ლ.გოგიაშვილი,
მ. ჩხობაძე 

Molecular-
biological profile of 
the Thyroid gland 
under autoimmune 
disease - 
Hashimoto and 
Riedel’s Thyroiditis 
ISSN 1512-0112

GMN
No 5 (290) 2019

Tbilisi, Georgia
www.geomednews.org

116-121

3 Patarashvili L. 
Tsomaia K. 
Kakabadze M. 
Kordzaia D. 

Perivascular 
connective tissue 
sheath and portal 
tracts in mammals.

Translational 
and Clinical 
Medicine - 
Georgian 
Medical Journal 

Tbilisi, Georgia
http://tcm.tsu.ge/index.php/TC
M-GMJ/article/view/99

 4-7

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zqC7CnrXRRs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UzdBYFm28HYWqXQA7rC88HneVCKzYHQ_7CJfvR7JYsbX_rh1wEer0cYI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zqC7CnrXRRs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UzdBYFm28HYWqXQA7rC88HneVCKzYHQ_7CJfvR7JYsbX_rh1wEer0cYI
https://www.facebook.com/pulsitv/videos/489428374984908/UzpfSTcyNzU3OTA4MDoxMDE1NzE0NzU0MjAxNDA4MQ/
https://www.facebook.com/pulsitv/videos/489428374984908/UzpfSTcyNzU3OTA4MDoxMDE1NzE0NzU0MjAxNDA4MQ/
http://newspaper.tsu.ge/uploads/newspaper/N-10_web.pdf
https://www.tsu.ge/ge/faculties/medicine/news/0Pqz_eC9-Mje7gIDf/?p=1
http://tcm.tsu.ge/index.php/TCM-GMJ/index
http://www.geomednews.org/
http://www.geomednews.org/
http://tcm.tsu.ge/index.php/TCM-GMJ/article/view/99
http://tcm.tsu.ge/index.php/TCM-GMJ/article/view/99
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Chanukvadze I. E-ISSN 2346-8491 Vol. 4 Issue 1. 
2019 

4 Tebidze N., 
Chikhladze N., 
Janberidze E., 
Margvelashvili V., 
Juncharadze M., 
Kordzaia D. 

Perception of oral 
problems in 
patients with 
advanced cancer.

ISSN 1512-0112

Georgian 
Medical News. 
2019, 9 (294), 

Tbilisi, Georgia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/31687949

50-56.

5 Khatchapuridze 
Kh, Kekelidze N,. 
Tsitsishvili Z, 
Bakradze G.,. 
Mchedlishvili M, 
Kordzaia D.

On the topic of 
surgical 
debulking of 
epithelial ovarian 
cancer.
ISSN 1512-0112

Georgian 
Medical 
news 291
2019, 

Tbilisi, Georgia 102-111

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდე
ბის 

რაოდე
ნობა

1 Chkhaidze Z, 
Kordzaia D, Pilishvili 
O, Khodeli N.

Saving Lives: 
Extracorporeal 
Circulation for More 
Effective Resuscitation 
and Prolongation of  
the perfusion to 
Preserve the Potential 
Donor Organs “in  
situ” in Case of 
Unsuccessful 
Resuscitation.

ISBN 979-12-200-
2125-8

Proceedings  6th 
International 
Conference on 
Sustainable 
Development Book of 
Abstracts

European Center of 
Sustainable 
Development

september 2018

1

2 Kodeli N, Chkhaidze 
Z.

Advanced Life Support 
in Healthcare Using 
the New Portable 
Device for Cardio-

Proceedings  6th 
International 
Conference on 
Sustainable 

European Center of 
Sustainable 
Development 

1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31687949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31687949
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Pulmonary Bypass .

ISBN 979-12-200-
2125-8

Development Book of 
Abstracts

september 2018

3 Chkhaidze Z, 
Khodeli N.

Two-chambered blood 
pump for the heart-
lung bypass machines

Resuscitation. 
2018;130(Suppl.1):54.

European Center of 
Sustainable 
Development 
september 2018

1

4 Chkhaidze Z, 
Shengelia O, 
Songulashvili D, 
Khodeli N

Portable Volumetric 
Blood Pump.

ISBN: 978-969-683-
332-1 

Book of Abstract 
Proceeding

International 
Conference on “Medical, 
Medicine  and Health 
Sciences” (MMHS-
2019), Bali, Indonesia

ACADEMIC I 

april 2019

1

5 Khodeli N, Pilishvili 
O, Inauri N, 
Chkhaidze Z.

New Perfusion 
Machine For Organ 
Preservation In 
Experiment.

ISBN: 978-969-683-
332-1 

Book of Abstract 
Proceeding

International 
Conference on “Medical, 
Medicine  and Health 
Sciences” (MMHS-
2019), Bali, Indonesia

ACADEMIC I

april 2019

1

6 Kordzaia D, Khodeli 
N, Chkhaidze Z, 
Gogiashvili L.

Morphological 
changes in liver after 
of 8-hour preservation 
by machine perfusion.

ISBN: 978-969-683-
332-1 

Book of Abstract 
ProceedingInternational 
Conference on “Medical, 
Medicine  and Health 
Sciences” (MMHS-
2019), Bali, Indonesia

ACADEMIC  I

april 2019

1

7 Gvianishvili T., 
Gogiashvili L., 
Chkhobadze M. 

Comparative analysis 
of Hashimoto’s and 
Riedel’s thyroiditis 
morphology and 
immunohistochemistr
y 
DOI: 
10.1530/endoabs.63.P3
76 ISSN 1479-6848

Endocrine
Abstracts
May 2019 Volume 63
 (online)

Lyon, France, 
published by
bioscientifica

1

8 Cagareli Z., 
Datunashvili E.
Melikadze E.,
Nikobadze E.,
Kvachadze E., 
Gogiashvili L.

The effects of 
metabolic dysfunction 
(obesity diabetes type 
II) on the cervical 
epithelium cytology 
from Pap test survey 

Endocrine
Abstracts
May 2019 Volume 63
 (online)

Lyon, France, 
published by
Bioscientifica 2019

1
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DOI: 
10.1530/endoabs.63.EP
33 ISSN 1479-6848

9 Khubulava S.,
Chichiveishvili S. 
Shavshishvili N.
Mulkijanian K.,
Khodeli N.,
Jangavadze M.
Cagareli Z.,
Dgebuadze M., 
Pichkhaia G.

Effect of High Dose of 
Selenium 
Nanoparticles on 
Alimentary Tract in 
Rodents
DOI: 10.35248/2157-
7439.19.10.531

Journal of
Nanomedicine & 
Nanotechnology  2019, 
10, 2

OMICS Publishing 
Group 2019

5

10 Patarashvili L. 
Tsomaia K. 
Kakabadze M. 
Kordzaia D.

The integration of 
connective tissue 
sheaths of portal 
complexes and hepatic 
veins: is it common for 
all mammals?

ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society 

Sophia, Bulgaria 2019 1

11 Azmaiparashvili E. 
Bebiashvili I. 
Karumidze N. 
Tsomaia K. Goishvili 
N. Kakabadze M. 
Kordzaia D.

Ductular reaction in 
rats: two types of 
biliary profiles on the 
late stages of common 
bile duct occlusion

ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society 

Sophia, Bulgaria 2019 1

12 Tsomaia K. 
Kakabadze M. 
Kordzaia D

Proctacryl M – based 
corrosion casting of 
liver blood., limph and 
biliary pathways

ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society .

Sophia, Bulgaria 2019 1

13 Gvianishvili T., 
Gogiashvili L.,

CD56 and p63 
Immunohistochemical 
peculiarities under 
Autoimmune 
Thyroiditis versus 
Micropapillary 
Thyroid Carcinoma 
(MPTC)
ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society

Sophia, Bulgaria 2019 1
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14 Gvianishvili T. Hashimoto thyroiditis 
as possible predicting 
of follicular epithelial 
dysplasia (FED)
ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society

Sophia, Bulgaria 2019 1

15 Cagareli Z., 
Datunashvili E.
Melikadze E.,
Nikobadze E.,
Kvachadze E., 
Gogiashvili L.

Association between 
cervical epithelium 
cytology and 
endocrine disorders, 
including obesity, 
from Pap-test data
ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society

Sophia, Bulgaria 2019 1

16 Inauri N.,
Kordzaia D.,
Khodeli N.,
Ckhaidze Z.,
Gogiashvili L. 

Morphological 
changes in liver after 
of 8-hour preservation 
by machine perfusion
ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society

Sophia, Bulgaria 2019 1

17 Inauri N.,
Kordzaia D.,
Khodeli N.,
Ckhaidze Z.,
Gogiashvili L. 

National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society. 
Bulgaria 2019
ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society

Sophia, Bulgaria 2019 1

18 Kordzaia M.. 
Tarkhan-
MouraviI.D., 
Metreveli L., 
Sikharulidze I., 
Kirvalidze I., 
Inauri N..

Experimental 
investigation of a 
mineral water of the 
village Kiketi
ISBN-978-619-7544-
16-9

Absreacts of XXIV 
National Congress of 
The Bulgarian 
Anatomical Society

Sophia, Bulgaria 2019 1

19 Mchedlishvili M
Kekelidze N,. 
Khachapuridze Kh,   
Imerlishvili E

Clinical presentation 
of medullary thyroid 
carcinoma as“ triple 
negative“ breast 
cancer: case report 
and literature 
review.

In VIRCHOWS 
ARCHIV, vol. 475, pp. 
S307-S307. 233 SPRING 
ST, NEW YORK, NY 
10013 USA: SPRINGER, 
2019. 

France, Nice 2019



28

ISSN: 1432-2307
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობა შიმონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ლიანა გოგიაშვილი, 

ნონა კაკაურიძე, 
ზაურაბ ცაგარელი

Morphological basis of cardio-cerebral 
pathology under experimental 
hypercholesterolemia

4 ოქტომბერი, 2019, თბილისი

(მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დროდაადგილი
1 Khodeli N. Saving Lives: Extracorporeal 

Circulation for More Effective 
Resuscitation and Prolongation 
of  the perfusion to Preserve the 
Potential Donor Organs “in  situ” 
in Case of Unsuccessful 
Resuscitation

September, 2018

Rome, Italy

2 Chkhaidze Z. Advanced Life Support in 
Healthcare Using the New 
Portable Device for Cardio-
Pulmonary Bypass

September, 2018

Rome, Italy
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რუსუდან ჩაგელიშვილი, ვაჟა 

ჩაგელიშვილი 

AP 2018 14965 

(მიღებულია დადებითი 

გადაწყვეტილება) 

5 კარიერული და სამრეწველო 

ჩამდინარე წყლების 

გადამამუშავებელი 

ელექტროქიმიური 

რეაქტორი.   

 

ცისანა გაგნიძე, ჟიული ქებაძე, 

რუსუდან ჩაგელიშვილი, ვაჟა 

ჩაგელიშვილი. 

№ 14965/1   

მიღებულია დადებითი 

გადაწყვეტილება 

6 T. marsagiSvili   
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g. tatiSvili 

n. ananiaSvili 

m. gaCeCilaZe 

j. metreveli 

m. maWavariani 

e. cxakaia 
n. giorgaZe 

z. samxaraZe 

g. megreli 

 

plastmasebisa da celulozis Semcveli 

narCenebidan sorbentebis miRebis 

xerxi  

  
15030/1 

 

7 გაგზავნილია საპატენტო 

განაცხადი სასარგებლო 

მოდელზე:  

„გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალის შემადგენლობა― 

ელენა შაფაქიძე,მარინე 

ნადირაშვილი, ვერა მაისურაძე, 

იოსებ გეჯაძე, მარინე ავალიანი, 

თამარ პეტრიაშვილი  

 

 

 

C04B 7/00 

გადაგზავნილია 18.06.19, 

განაცხადი განხილვის პროცესშია. 

 

 

 

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

 მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი უკრაინაში 

(მტცუ) /G3C 

ტექნოლოგიების 

კორპორაცია (აშშ) 

#P716 თ.მარსაგიშვილი-

პრ.ხელმძღვანელი 

გ.ტატიშვილი-

მენეჯერი 

ძირითადი 

პერსობალი: 

ნ.ანანიაშვილი; 

მ.გაჩეჩილაძე; 

ჯ.მეტრეველი; 

მ.მაჭავარიანი; 

ე.ცხაკაია; 

ნ.გიორგაძე; 

ზ.სამხარაძე 

ნარჩენი 

საბურავების 

გადასამუშავებელი 

რეაქტორისა და 

შავი ნახშირბადის 

გამდიდრების 

სისტემის 

შემუშავება 

პირველი ფაზა 

2018-2019 

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

  

216770 

ლ.ღურჭუმელია –პრ. 

ხელმძღვანელი. 

 მ. ცარახოვი –პრ. 

კოორდინატორი 

ძირეთადი პერსონალი:  

ფ.ბეჟანოვი; 

ს.ტყემალაძე 

ახალი ტიპის ცეცხლმაქრი 

ფხვნილები და ქაფ–სუსპენზიები 

დამზადებული ადგილობრივი 

მინერალური ნედლეულის 

საფუძველზე 

2017 –2019 

 



7 
 
 FR17_478 გ.ცაგარელი-პროექტის 

ხელმძღვანელი, 

შ.მახათაძე - 

კოორდინატორი, 

მ.სოსელია-ძირითადი 

პერსონალი, 

ნ.მაისურაძე-დამხმარე 

პერსონალი 

რკინითმოდიფიცირებულიმანგან

უმისდიოქსიდისნანოფირების და 

სუსპენზიის მიღება 

სუპერკონდენსატორებისათვის 

19.12.2017-

19.12.2020 წელი 

 AR 18- 750 ვ. ბახტაძე-პროექტის 

ხელმძღვანელი,  

ვ. მოსიძე - 

კოორდინატორი,  

ნ. ხარაბაძე - მეცნიერი- 

მკვლევარი 

CO- ს დაჟანგვის ეფექტური 

კატალიზატორების დამუშავება 

და გამოყენება ეკოლოგიაში 

2019-2021 წ.წ. 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 

 

პუბლიკაციის 

ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 T. Marsagishvili, G. 

Tatishvili
, N. 

Ananiashvili, N. 

Giorgadze, E.Tskhakaia, 

M. Gachechiladze, J. 

Metreveli
 and M. 

Matchavariani
 

 

4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical 

Engineering. September 18-21,2019, Chisinau, Moldova 
10.1007/978-3-030-31866-

6_21 

 T. Marsagishvili, G. 

Tatishvili,  

N.Ananiashvili, N. 

Giorgadze, E. 

Tskhakaia,  M. 

Gachechiladze, J. 
Metreveli, and M. 

Matchavariani.  

XV INTERNATIONAL and SCIENTIFIC CONFERENCE 

YOUNG SCIENTISTS and SPECIALISTS ―PROBLEMS OF 

MODERN NUCLEAR POWER‖ 13-15 November, 2019, Kharkiv, 

Ukraine. 

 

 L Gurchumelia.         Proceedings  of 19th Global Chemistry, Chromatography and 

Spectrometry Conference.  2019, New-York, USA 

ISSN:2150-3495 

DOI:104172|2150-3494-C1-

033 

 

 L Gurchumelia, M. 

Tsarakhov, S. 

Tkemaladze, F. 

Bejanov. 

4th Edition of International Conference on Catalysis and Green 

Chemistry .   2019 

Tokyo, Japan 

 

ICG 2019(BOOK OF 

ABSTRACTS) 

Collaboration and 

Publishing 

partnerSpringer      

www.catalysis-

conferences.com 
 

 L Gurchumelia, L. 

Tkemaladze, O. 

Chudakiva. ― 

4th Edition of International Conference on Catalysis and Green 

Chemistry .   2019 

Tokyo, Japan 

 

 

ICG 2019(BOOK OF 

ABSTRACTS) 

Collaboration and 

Publishing 

partnerSpringer      

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
http://www.catalysis-conferences.com/
http://www.catalysis-conferences.com/
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www.catalysis-

conferences.com 

 

 N. Giorgadze, 

N.Ananiashvili, T. 

Marsagishvili, G. 

Tatishvili, , E. 
Tskhakaia, M. 

Matchavariani, L. 

Londaridze 

6th international Symposium on Polymers and Advanced Materials. 

17-20 July, Batumi, Georgia 
 

 Z. Samkharadze, T. 

Marsagishvili, G. 

Tatishvili,M. 

Gachechiladze, J. 

Metreveli, E. 

Tskhakaia 

6th international Symposium on Polymers and Advanced Materials. 

17-20 July, Batumi, Georgia 
 

 თ.მარსაგიშვილი, 

ნ.ანანიაშვილი, 

ნ.გიორგაძე, 

ზ.სამხარაძე, 

ე.ცხაკაია, 

რ.კოკილაშვილი 

პროფესორ ვ.ერისტავის 80 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება― 

11-12 ნოემბერი, თბილისი, საქართველო 

 

 გიორგი 

ცაგარელი, შოთა 

მახათაძე, მარინა 

სოსელია, ნინო 

მაისურაძე 

25thTopicalMeetingoftheInternationalSocietyofElectrochemistry. 

12-15 მაისი 2019. ტოლედო, ესპანეთი 

 

 თ. ჩახუნაშვილი, 

თ. როყვა, ზ. 

ვაწაძე, მ. 

დადუნაშვილი, ჟ. 

ქებაძე, ნ. 

ბუთლიაშვილი, 

დ. ძანაშვილი, ე. 

მატარაძე, თ. 

ახვლედიანი, ა. 

გურჯიძე, ე. 

შაფაქიძე 

 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება―. 

თეზისების კრებული. თბილისი 2019 

ISBN 978-9941-8-1875-2 

 ქებაძე ჟ., გაგნიძე 

ც., ჩახუნაშვილი 

თ., უგრელიძე ქ. 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება―. 

თეზისების კრებული. თბილისი 2019 

ISBN 978-9911-8 

 ვ. ბახტაძე, ვ. 

მოსიძე 

International Conference on Enginering, Science, and Industrial 

Applications. (ICESI 2019). 22-24 August 2019,Tokyo University 

of Science, Tokyo, Japan 

ISSN 2521- 3814 

 В. Ш. Бахтадзе 

В. П.Мосидзе 

Р.В. Джанджгава 

Н.Д. Харабадзе        

 Д. М. Лочошвили 

М.В. 

Паджишвили 

Н.М. Мдивани 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ‗‘ გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება‘‘ 

თბილისი, 2019წ. 

ISBN 978-9941 – 8 – 1875 - 

2 

http://www.catalysis-conferences.com/
http://www.catalysis-conferences.com/
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Д.Г. Татишвили 

 თ.მაჩალაძე, 

ვ.ვარაზაშვილი. 

მ.ხუნდაძე, 

მ.ცარახოვი, 

თ.მირიანაშვილი 

რ.ჯორბენაძე 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ‗‘ გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება‘‘ 

თბილისი, 2019წ. 

 

 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

ICSP&AM6 -6th International Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced Materials, Batumi, Georgia 17-20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.2597

5.37288 

 ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ICSP&AM6 -6th International Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced Materials, Batumi, Georgia 17-20 July 

 

 მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ICSP&AM6 -6th International Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced Materials, Batumi, Georgia 17-20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.2797

2.27523 

 მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 

ნ. ესაკია 

International Conference on Chemistry, Paris, France, July  DOI: 10.13140/RG.2.2.3564

8.48648 

 ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

The power of the field of geology is a precondition for the 

revival of the economy, May 29-30, Tbilisi, Georgia 

გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის 

აღორძინების წინაპირობაა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 ნ. გასვიანი, გ. 

ყიფიანი, შ. 

ანდღულაძე, მ. 

ხუციშვილი, ლ. 

აბაზაძე, ს. 

გასვიანი.  

 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ‗‘ გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება‘‘ 

თბილისი, 2019წ. 

 

 М.Абесадзе 

Н.Гегешидзе 

М.Цинцадзе 

of XIII International Scientific Conference of postgraduates, 

masters and young researchers on ―ACTUAL PROBLEMS OF 

CHEMSTRY‖ dedicated to 96th anniversary of National Lider 

HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 

 

 З.Гогберашвили 

Н.Киласония 

М.Цинцадзе 

of XIII International Scientific Conference of postgraduates, 

masters and young researchers on ―ACTUAL PROBLEMS OF 

CHEMSTRY‖ dedicated to 96th anniversary of National Lider 

HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 
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 М.Цинцадзе 

М.Копиашвили 

Н.Имнадзе 

of XIII International Scientific Conference of postgraduates, 

masters and young researchers on ―ACTUAL PROBLEMS OF 

CHEMSTRY‖ dedicated to 96th anniversary of National Lider 

HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 

 

 М.Цинцадзе 

И.Угрехелидзе 

А.М.Магеррамов 

of XIII International Scientific Conference of postgraduates, 

masters and young researchers on ―ACTUAL PROBLEMS OF 

CHEMSTRY‖ dedicated to 96th anniversary of National Lider 

HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 

 

 Гегешидзе Н. 

Арабули Л. 

Схиртладзе Л. 

Цинцадзе М. 

ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 

,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება‘‘. გვ.22. 

თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

 Абесадзе М 

Цинцадзе М. 

Гегешидзе Н. 

Цинцадзе Г. 

ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 

,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება‘‘. გვ.22. 

თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

 ა.მამულაშვილი 

ნ.გეგეშიძე 

ნ.ბოლქვაძე 

თ.ედილაშვილი 

გ.ცინცაძე 

 

ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 

,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება‘‘. გვ.22. 

თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

 ნ.კილასონია 

ს.ბითაძე 

მ.მამისეიშვილი 

მ.ცინცაძე 

 

ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 

,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება‘‘. გვ.22. 

თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

 ნ.ფრანგშვილი 

მ.ცინცაძე 

ნ.კილასონია 

მ.კერესელიძე 

ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 

,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება‘‘. გვ.22. 

თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

 მ.ქოჩიაშვილი 

ნ.იმნაძე 

დ.ღუღუნიშვილი 

მ.ცინცაძე 

ფ.ჩირაგოვი 

ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 

,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება‘‘. გვ.22. 

თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

 Угрехелидзе И. 

Имнадзе Н. 

Тусиашвили Т. 

Цинцадзе М. 

Чырагов Ф. 

ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 

,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება‘‘. გვ.22. 

თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

 მ.ვიბლიანი, 

რუს.გიგაური, 

შ.ჯაფარიძე, 

ნ.ბიჭიაშვილი.   

სამრეწველო ნარჩენებისტოქსიკურობის  ხარისხის  

შესწავლა  და რემედიაციის  შესაძლებლობები.   

The international  scientific   conference  ‖ Enviromental  

protection  and  sustainable  devopment‖  dedicated  to  profesor  
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Victor  Eristavi `s  memory, 2019, p.155-156. 11 -12 november,  

Tbilisi, Georgia. 

 

 

 

 

 

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 სტატია წიგნში -Science and 

Technology of Polymers and 

Advanced Materials.  
Marsagishvili, T., Tatishvili, G., 

Ananiashvili, N., Metreveli, J., 
Gachechiladze, Matchavariani M., 

Tskhakaia, E., D.Gventsadze 

Apple Academic Press 9781771887533 - CAT# K399290 

 სტატია წიგნში/T. Marsagishvili, 

G. Tatishvili
, N. Ananiashvili, N. 

Giorgadze, E.Tskhakaia, M. Gachechiladze, 

J. Metreveli
 and M. Matchavariani

 

 

In book: 4th International Conference 

on Nanotechnologies and Biomedical 

Engineering,Vol.77, pp.97-

100Publisher: Springer International 

Publishing 

 

10.1007/978-3-030-31866-6_21 

 მ. ავალიანი, ვ.ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი, ნ. ესაკია, მ. 

გველესიანი, შ. მახათაძე 

Apple Academic press ISBN: 9781771887960 

 მ. ავალიანი, V თავი 

წიგნში«Materials Science » 

(Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA ISBN: 9781771887960 

 

    

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

ISBN 978-9941-28-432-8 

 

 

 

http://www.springer.com/
http://www.springer.com/
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წლიური ანგარიში (2019 წ.) 

1.1. ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი  

1.2. ინსტიტუტის დირექტორი - ფიზ.მათ.მეცნ.კანდ.გრიგორ ტატიშვილი 

1.3. ინსტიტუტის პერსონალური შემადგენლობა (იხ.დანართი- თანამშრომელთა სია ) 

პროგრამის დასახელება: 

ნანოქიმიის, ზოგიერთი ადგილობრივი ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიებისა და 

ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება  

პროგრამის ხანგრძლივობაა 10 წელი (2015-2024 წ.წ.) 

პროგრამა ხორციალდება სამი ქვეპროგრამით: 

I ქვეპროგრამა:  

არარეგულარულ ნანო- და მეზოსკოპურ ქიმიურ და ელექტროქიმიურ სისტემებში მუხტისა 

და ენერგიის გადატანის პროცესების კომპლექსური შესწავლა და სათანადო ტექნოლოგიების 

მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება 

II ქვეპროგრამა: 

საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების 

რაციონალური ტექნოლოგიების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება და ახალი 

მასალების მიღება 

III ქვეპროგრამა: 

ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და სამედიცინო კვლევებისათვის ახალი მეთოდების 

შემუშავება. 

 სულ წარმოდგენილია 26 სამეცნიერო პროექტი: 

I ქვეპროგრამის ფარგლებში:  7 პროექტი  

I I ქვეპროგრამის ფარგლებში:  9 პროექტი 

I I I ქვეპროგრამის ფარგლებში:  11 პროექტი 

 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 2019 წელს შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
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არარეგულარულ ნანო- და მეზოსკოპურ ქიმიურ და ელექტროქიმიურ სისტემებში მუხტისა და 

ენერგიის გადატანის პროცესების კომპლექსური შესწავლა და სათანადო ტექნოლოგიების 

მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება 

 

I ქვეპროგრამის ფარგლებში კვლევები განხორციალდემა შემდეგი მიმართულებებით: 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიმართულება : თეორიული 

კვლევები და კვლევის ახალი 

მეთოდები 

ქიმია, ქიმიური ფიზიკა 

თემა: 

კრისტალის ზედაპირზე 

მოლეკულების ადსორბციის 

სპექტროსკოპია 

 2019  წლის ეტაპი: 

ნანო-სენსორების თეორიული 

ასპექტები რადიაციული 

საფრთხის გამოვლინებისათვის 

 

 

ბიომაკრომოლეკულების 

თეორიული და რაოდენობრივი 

კვლევაარაწრფივი ოპტიკური 

მეთოდებით 
2019 წლის ეტაპი  

როდოპსინის რეტინალური 

კომპონენტის მიერ სინათლის 

შთანთქმისა და რეზონანსული 

კომბინაციური და კოჰერენტული 

ანტისტოკსური გაბნევის აგზნების 

პროფილების თეორიული და 

2015-2024 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2021წწ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი ფიზ.-

მათ. მეცნიერებათა დოქტორი     

თ. მარსაგიშვილი 

შემსრულებლები: 

გ. ტატიშვილი(მთავარი 

მეცნ.თან.ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა 

კანდიდატი) 

მ. მაჭავარიანი(უფრ.მეცნ.თან., 

ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა 

კანდიდატი) 

 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი ფიზ.-

მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი 

მ.ზაქარაია 

შემსრულებლები: 

 დავით გოგოლი მეც.თან. ;  

არჩილ ბენაშვილი, უმ.მეც.თან.  
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რაოდენობრივი შესწავლა. 

                                                                                                                                                                                  

თემა:                                                                       

ნიკელის ნანოზომის ფხვნილების 

მოღება ელექტროლიზიორში 

ორშრიანი ხსნარით 

ეტაპი 2019 წ. 

ხსნარის ორშრიან სისტემაში 

ელექტროლიზით ნიკელის ფხვნილის 

მიღება დაბალ ტემპერატურაზე და 

სხვადასხვა ორგანული კომპონენტის 

გამოყენებით. 

                                                  

თემა: 

ალუმოსილიკატურ სარჩულებზე 

CO -ს დაჟანგვის ოქსიდური 

კატალიზატორე-ბის სინთეზი და 

გამოყენება აირგამწმენდ 

ეკოლოგიურ პროცესებში. 

ეტაპი 2019 წ. 

ალუმოსილიკატურ ( Al-Si ) 

სარჩულებზე ცვლადი 

ვალენტობის მეტალების   ( Mn, Fe, 

Co, Cu, Cr, Ni) ოქსიდების 

შემცველი კომპოზიციური 

შედგენილობის კატალიზატო-

რების დამუშავება და CO - ს 

დაჟანგვის რეაქციაში ოპტიმა-

ლური ნიმუშების შერჩევა 

 

თემა: 

ახალი თაობის Li -იონური 

აკუმულატორებისათვის 

ელექტროქიმიურად აქტიური 

ნანოსტრუქტურული საკათოდე 

მასალების შემუშავება; 

ეტაპი 2019 წ. 

რკინით მოდიფიცირებული 

LiMnO2-ის ნიმუშების, როგორც 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019-31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გ.ცაგარელი-პროექტის 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

შ.მახათაძე - უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

მ.სოსელია-მეცნიერ თანამშრომელი 

ნ.მაისურაძე-მეცნიერ თანამშრომელი 

 

 

 

პროექტის ხელმძ. ქიმ.მეცნ.კანდ., 

მთავარი მეცნ.თანამშრომელი 

ვ.ბახტაძე, 

შემსრულებლები: 

 ვ.მოსიძე, ტ. მ. კ. , უფრ. მეცნ. 

თანამშრომელი 

ნ. ხარაბაძე, ტ. მ. კ. ,  მეცნ. 

თანამშრომელი 

ნ. მდივანი, ტ. მ. კ.,  მეცნ. 

თანამშრომელი 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

თემა 1 

 პროექტის ხელმძღვანელი -თ. მარსაგიშვილი 

ნანო-სენსორების თეორიული ასპექტები რადიაციული საფრთხის გამოვლინებისათვის (ანგარიში 

ვრცლად იხ.დანართში 1) 

მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად უაღრესად მნიშვნელოვანია 
ხანგრძლივი მონიტორინგი ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული, ბირთვული (CBRN) 
საფრთხეების წყაროების აღმოსაჩენად. 

გარემოს კონტროლის ტრადიციული მეთოდები, რომლებიც მოიცავს სინჯების  პერიოდულ 
აღებას შემდგომი ლაბორატორიული ტესტირებით, რა თქმა უნდა, ვერ აკმაყოფილებს CBRN 
მონიტორინგის მოთხოვნებს,რადგან სინჯების აღებასა და ანალიზების შედეგებს შორის დროის 
გაწელვის გამო ტექნოლოგიური, გარემოს და ტერორისტული კატასტროფების რისკები მკვეთრად 
იზრდება.  

 
ამ პრობლემის გადაწყვეტა შეიძლება მინიატურული დეტექტორების შემუშავებით, რომლებიც 

განახორციელებენ გარემოს შესახებ ინფორმაციის გარდაქმნას ელექტრულ და ოპტიკურ 
სიგნალებად, ამ სიგნალების შემდგომი გადაცემით სხვადასხვა დისტანციებზე. ამ სენსორების 
ენერგოდანახჯები არის უმნიშვნელო. მათი კვება შეიძლება განხორციელდეს მზის ელემენტების, 
თერმოელექტრული გენერატორების, კინეტიკური ენერგიის კონვერტორების და ა.შ. 
საშუალებით. ასეთი ენერგოეფექტურობა მათი გამოყენების  შესაძლებლობას იძლევა 
ავტონომიური კონტროლის სისტემებში.  
 ნანო ტექნოლოგიების განვითარებამ მრავალი განსხვავებული სენსორების შემუშავების 

შესაძლებლობები შექმნა. უმცირესი ზომების გამო მათი მგრძნობელობა პრაქტიკულად 

უახლოვდება თეორიულად შესაძლებელ ზღვარს. ასეთი ნანო-სენსორები გამოდგება ნებისმიერი 

ტიპის უაღრესად მცირე კონცენტრაციების მქონე ნაწილაკების გამოსავლენად. კერძოთ, 

რადიაქტიური წყაროების შემთხვევაში ეს ძლიან მნიშვნელოვანია, რადგან რადიონუკლიდების 

ძალზედ დაბალი კონცენტრაციების გამო მათი აღმოჩენა დაკავშირებულია მთელ რიგ 

სიძნელეებთან. ამავე დროს, მათი ხანგრძლივი ზემოქმედება, მცირე კონცენტრაციების დროსაც, 

იწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს ბიოლოგიურ პროცესებში. 

მაღალი ენერგიის გამოსხივების (მძიმე დამუხტული ნაწილაკები, ნეიტრონები, ელექტრონები, 

რენტგენის სხივები და ა.შ.) ზემოქმედების ქვეშ ნივთიერებებში აღიძვრება სხვადასხვა პროცესები. 

მაგალითად, ამ ზემოქმედების შედეგად, ნივთიერებაში ჩნდება სხვადასხვა ხანმოკლე 

ფორმირებები, ისეთები როგორიცაა აგზნებული მოლეკულები, თავისუფალი რადიკალები, 

სოლვატირებული ელექტრონები და სხვ. 

დოზიმეტრიას, რომელიც დაფუძნებულია იმ პროდუქტების რეგისტრაციაზე, რომლებიც 

ჩნდებიან გამოსხივების ზემოქმედების შედეგად, აქვს დიდი მნიშვნელობა რადიაციული 

პროცესების კვლევის დროს [1-3].  

 თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების შესაძლებლობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

რადიაციული წყაროების კვლევის დროს, მაშინაც, როცა მათი კონცენტრაცია დაბალია. 

მაგალითად, თანამედროვე ელექტრონული ხელსაწყოები მასალების ელექტრონულ 

სტრუქტურაში უმნიშვნელო ცვლილებების დაფიქსირების 

 შესაძლებლობას იძლევა. ეს ცვლილებები შეიძლება გამოწველული იყოს სხვადასხვა მიზეზით: 
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გათბობა, დასხივება, ადსორბცია და სხვ. ამავე დროს, შესაძლებელია რადიონუკლიდების 

კონცენტრაციის გაზრდა თხევად გარემოში ხელოვნური ან ბუნებრივი სორბენტების საშუალებით 

[4-6]. 

ასე რომ, მაღალმგრძნობიარე მეთოდების გამოყენება და კონცენტრაციის გაზრდა 

სორბენტების დახმარებით შესაძლებელს ხდის ელექტროგამტარებლობის რეგისტრაციაზე 

დაფუძნებული სენსორების გამოყენებას. ასეთი სენსორების გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა 

ნივთიერებების აღმოსაჩენად, რომლებიც არსებობენ ბიოლოგიურ სითხეებში (რადიაქტიური 

ნივთიერებებით) და, ასევე რადიოაქტიური მავნე მინარევების აღმოსაჩენად წყლის 

ეკოსისტემებში. ანალიზური სიგნალი ასეთი სენსორიდან შიძლება გადაცემულ იქნას შორ 

მანძილზე. ეს ამ სენსორების დაყენების საშუალებას იძლევა ისეთ ადგილებში, რომლებიც 

მიუწვდომელია ან საშიში პერსონალისთვის. 

ნაჩვენებია თეორიული შეფასებები პროცესებისთვის, რომლებიც აღიძვრება სისტემაში, 

რომელიც აღწერს კონკრეტული ტიპის ნანო-სენსორების მუშაობის პრინციპებს დაბალი 

კონცენტრაციების რადიაქტიული წყაროების რადიაციის განსასაზღვრავად.  

 განხილულია ელექტროქიმიური ნანო-სენსორების სისტემები ელქტროდებით, რომლებიც 

დამზადებულია ნახევარგამტარული მასალებიდან, თხელფენოვანი დანაფარებით, რომლებიც 

მუშაობენ არარეგულარულ კონდენსირებულ გარემოში, კერძოთ, თხევად პოლარულ ფაზაში.   

ყველაზე ხელსაყრელი აპარატი ამ პროცესების აღსაწერად არის ჰამილტონიანის ფორმალიზი და 

დაგვიანებადი გრინის ფუნქციების მეთოდი [7]. გარემოს წარმოდგენა გარემოს მოლეკულების 

პოლარიზაციის ოპრატორების გრინის ტემპერატურული ფუნქციების გამოყენებით,სიხშირული 

და სივრცითი ეფექტებისგათვალისწინებისშესაძლებლობას იძლევა [8, 9]. 

 განხილულ იქნა ელექტროგამტარებლობის რეგისტრაციაზე დაფუძნებული სენსორები.

 ეფექტური მექანიზმის პრინციპი შეიძლება დაფუძნებული იყოს შემდეგზე:  

რადიოაქტიური წყაროების ზემოქმედებით გამხსნელის მინარევული მოლეკულები 

ადსორბირდება ელექტროდის ზედაპირზე. ამ დროს, ქემისორბციის კონცეფციის თანახმად, 

ადგილი აქვს მუხტის გადატანას ნახევარგამტარის გამტარი ზონიდან კონდენსირებულ გარემოში 

ადსორბირებულ მინარევულ ნაწილაკზე [10], რაც იწვევს ელექტროგამტარებლობის ცვლილებას 

და შესაბამისად იცვლება სენსორის ელექტროდებს შორის გამავალი დენის სიდიდე.  

 იმ მასალებს შორის, რომლებიც გამოიყენება სენსორების შესაქმნელად არ არის 

გარემოსთვის საშიში მასალები (გამოყენებული იქნება მასალები, რომლებიც ექვემდებარება 

განმეორებად დამუშავებას).  

დასკვნა 

1 ელექტროდიდან ადსორბირებულ მინარევულ ნაწილაკზე მუხტის გადატანის პროცესები 

აღწერილია ანალიზურად.  

2.მიღებულია ანალიზური გამოსახულებები სიჩქარისათვის, კათოდის დენის სიმკვრივისათვის 

და კინეტიკური პარამეტრები მუხტის გადატანის პროცესისათვის ელექტროდოდან 

ადსორბირებულ მინარევულ ნაწილაკზე.  
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თემა 2. 

პროექტის ხელმძღვანელი - მ.ზაქარაია 

 

როდოპსინის რეტინალური კომპონენტის მიერ სინათლის შთანთქმისა და რეზონანსული 

კომბინაციური და კოჰერენტული ანტისტოკსური გაბნევის აგზნების პროფილების თეორიული და 

რაოდენობრივი შესწავლა. (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 2) 

     

           ამა თუ იმ ქიმიური ან ბიოლოგიური ობიექტის რამოდენიმე ოპტიკური მეთოდით 

კომპლექსური კვლევა პრაქტიკულად ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა შესასწავლი ობიექტის 

ფუნქციონირების შესახებ. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, აღნიშნული პარამეტრებისათვის 

რეალისტური რაოდენობრივი მნიშვნელობების მიღება მოითხოვს ადექვატურ თეორიულ 

მოდელირებას. 

           წინა წლებში,  ზოგიერთი ფოტოსინთეზირებადი პროცესის მაგალითზე, ჩვენ დავამუშავეთ 

საკმაოდ ზოგადი კომპლექსური მიდგომა ძირითადი პარამეტრების (ოპტიკური 

მახასიათებლების) სარწმუნო რაოდენობრივი მნიშვნელობების მოსაძებნად.  წინამდებარე 

ნაშრომი კი მხედველობის რთული მექანიზმის ზოგიერთი სტადიის შესწავლის მცდელობას 

წარმოადგენს. ნაადრევი სიბეცის, ასტიგმატიზმის და  მხედველობის სხვა პრობლემის, ასევე 

მხედველობის კორექციის შესაძლებლობის გარკვევა მოლეკულურ დონეზე დღესაც აქტუალურია. 

ცნობილია რომ A ვიტამინის ნაკლებობა ორგანიზმში იწვევს ე.წ. ქსეროფტალმიას. ამ დროს 

ადამიანს უვითარდება სიბეცე, როდესაც ბადურის მხედველობითი რეცეპტორების ნორმალური 

ფუნქციონირება ირღვევა და ბინდის პირობებში ქვეითდება მგრძნობელობა.  

     როდოპსინის რეტინალური კომპონენტის მაგალითზე ნაჩვენებია რომ ერთსადაიმავე 

სპექტრალურ უბანში, ძირითადი ოპტიკური მეთოდებით მიღებული ინფორმაციის კომპლექსური 

ანალიზით შესაძლებელია მოლეკულისშიდა პროცესების ცალსახად აღწერა. ჩვენივე თეორიის 

ბაზაზე შექმნილია უზოგადესი მათემატიკური ალგორითმი, სპექტრებისა და აგზნების 

პროფილების ვიბრონული მდგენელების გაგანიერების თაობაზე ყოველგვარი  აპრიორული 

დაშვებებისაგან თავისუფალი. რაოდენობრივი დათვლებით მიღებული ყველა თეორიული 

პარამეტრი. ჩვენს ხელთ არსებული გამოთვლითი ტექნიკის ბაზაზე მიღებული შედეგები  

წინასწარია და შემდგომ დაზუსტებას საჭიროებს. 

დასკვნა: 

 როდოპსინის რეტინალური კომპონენტის მაგალითზე ნაჩვენებია რომ ერთსადაიმავე სპექტრალურ 

უბანში, ძირითადი ოპტიკური მეთოდებით მიღებული ინფორმაციის კომპლექსური ანალიზით 

შესაძლებელია მოლეკულისშიდა პროცესების ცალსახად აღწერა. ჩვენივე თეორიის ბაზაზე 

შექმნილია უზოგადესი მათემატიკური ალგორითმი, სპექტრებისა და აგზნების პროფილების 

ვიბრონული მდგენელების გაგანიერების თაობაზე ყოველგვარი  აპრიორული დაშვებებისაგან 

თავისუფალი. რაოდენობრივი დათვლებით მიღებული ყველა თეორიული პარამეტრი. ჩვენს ხელთ 

არსებული გამოთვლითი ტექნიკის ბაზაზე მიღებული შედეგები  წინასწარია და შემდგომ 

დაზუსტებას საჭიროებს. 
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თემა 3.   

პროექტის ხელმძღვანელი   - გ.ცაგარელი 

ხსნარის ორშრიან სისტემაში ელექტროლიზით ნიკელის ფხვნილის მიღება დაბალ ტემპერატურაზე 

და სხვადასხვა ორგანული კომპონენტის გამოყენებით.(ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 3) 

 

 

ნიკელის ფხვნილის მისაღებად ორშრიანი სისტემის აბაზანაში ჩვენ მიერ იყო გამოყენებული 

ვერტიკალურად განლაგებული უჟანგავი ფოლადის მბრუნავი დისკოს კათოდი. ქვედა შრეს 

წარმოადგენდა  NiCl2-ისწყალხსნარი, ხოლო ზედას - ორგანული გამხსნელი. წყალხსნარის 

ელექტროლიტში მბრუნავი კათოდის ზედაპირზე წარმოიქმნებოდა ნიკელის ჩანასახები. 

ორგანულ შრეში გადანაცვლებისას ისინი წყდებოდნენ ელექტროდს და ორგანულ გამხსნელში 

მიიღებოდა წვრილდისპერსული ზოლი. ზოლის გაფილტვრით ვღებულობდით ნანოზომის 

ნიკელის ფხვნილს. ჩანასახების გადასვლას ორგანულ ფაზაში ხელს უწყობდა მასში გახსნილი 

ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება - ოლეინმჟავა. მბრუნავი ელექტროდის ღერძი წყლისა და 

ორგანული გამხსნელის ფაზების საზღვრის გასწვრივ იყო მოთავსებული და აბაზანის კედლიდან 

გარეთ გამოდიოდა, სადაც უერთდებოდა ელექტროძრავას. ასეთი კონსტრუქციის ჰერმეტულობის 

დაცვა საკმაოდ ძნელ ამოცანას წარმოადგენს. 

 

ამ ხარვეზის დასაძლევად შევისწავლეთ ნიკელის ფხვნილის მიღების შესაძლებლობა 

წყალხსნარისა და ორგანული გამხსნელის ემულსიის ელექტროლიზით.ემულსიას ვამზადებდით 

ნიკელის მარილის ხსნარისა (250გ/ლ NiCl2·6H2O + 30გ/ლ NH4Cl) და ქსილოლის შერევით. აგრეთვე 

შევისწავლეთ წყალხსნარისა და რაფინირებული ზეთის ემულსია. ორგანულ გამხსნელებს 

ემატებოდა ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება -  5 გ/ლ ოლეინმჟავა. ოპტიმალურიpH-ის 

შესაქმნელადწყალხსნარში  ამონიუმის მარილს ვხსნიდით. კათოდად ვიყენებდით უჟანგავი 

ფოლადის ფირფიტას, რომლის ფართობი შეადგენდა  14 სმ2, ხოლო ანოდად - ნიკელის ფირფიტას 

(20 სმ2). ნიკელის ანოდური გახსნის შედეგად NiCl2-ის კონცენტრაცია ხსნარში უცვლელი 

რჩებოდა. ოპტიმალური დენის სიმკვრივე  0,2 ა/სმ2უდრიდა. ელექტროლიზის ხანგრძლივობა  4 

საათს შეადგენდა. შევისწავლეთ ყველა ის ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს კათოდის 

ზედაპირთან სუსტად დაკავშირებული ნიკელის ჩანასახების წარმოქმნას: დენის სიმკვრივე, 

ტემპერატურა, ნიკელის მარილის კონცენტრაცია, ემულსიის მორევის ინტენსიობა. აგრეთვე 

შევისწავლეთ წყალხსნარისა და ორგანული გამხსნელების თანაფარდობის გავლენა. დადგინდა, 

რომ 1:2 და 1:1,5  შესაბამისად წყალხსნარი/ორგანიკა თანაფარდობის შემთხვევაში აბაზანის 

ჩართვისას მკვეთრად იზრდებოდა ძაბვა და ხსნარი ცხელდებოდა. ასეთ ქცევას განაპირობებდა 

ემულსიის მაღალი ელექტრული წინაღობა, რაც გამორიცხავდა პროცესის შემდგომ გაგრძელებას.  

 

ორშრიან სისტემაში მბრუნავი ელექტროდის გამოყენების შემთხვევაში მიღებული ნიკელის 

რაოდენობა ფაზებს შორის და ელექტროდზე შემდეგნაირად განაწილდა: ქსილოლში გადავიდა 

48,5% სუსპენზიის სახით, წყალხსნარში და ფსკერზე - 17,9 %, ხოლო კათოდზე დაილექა 33,6 %. 

ოპტიმალურ პირობებში  ემულსიის ელექტროლიზის შედეგად მთელი ნიკელი 

პრაქტიკულადგამოილექებოდა კათოდის ზედაპირზე ღრუბლის სახით. ღრუბელი ადვილად 

ცილდებოდა ზედაპირს და ნიკელის ფხვნილი  მიიღებოდა. ძაბვა აბაზანაზე ჩართვისას3,5 ვ 
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უდრიდა, ხოლო ელექტროლიზის ბოლოს - 7,0 ვ. ტემპერატურა შესაბამისად 10˚C  დასაწყისში და 

17 ˚C  დამთავრებისას. ნიკელის დენით გამოსავალი 45 % შეადგენდა. 

 

რაფინირებული ზეთის გამოყენებისას, ფაზებს შორის 1:1 თანაფარდობის შემთხვევაში, 

მიღებული ნიკელის ფხვნილის დენითგამოსავალი 48 % უდრიდა, ხოლო 1:0,7 თანაფარდობისას - 

38%. ძაბვა აბაზანაზე დასაწყისში 2,5 ვშეადგენდა, ხოლო ბოლო 2 საათი არ იცვლებოდა და 3 ვ 

უდრიდა. ტემპერატურა იცვლებოდა  10˚C-დან 20 ˚C-მდე. ემულსიაში რაფინირებული ზეთის 

წილის შემცირებისას მიღებული ნიკელის ფხვნილის რაოდენობა მცირდებოდა, ხოლო 

ელექტროდზე დალექილი მეტალის კომპაქტური მკვრივი მასა იზრდებოდა. 

 

ორგანული გამხსნელის გარეშე წყალხსნარში ჩატარებული ელექტროლიზის შედეგად კათოდის 

ზედაპირზე ვღებულობდით ნიკელის მკვრივ დანალექს, რომელიც პრაქტიკულად არ 

ცილდებოდა ელექტროდის ზედაპირს.ძაბვა აბაზანაზე არ იცვლებოდა და 2,5 ვ უდრიდა. ნიკელის 

დენით გამოსავალი 30 % შეადგენდა.ემულსიაში ორგანული გამხსნელის წილის შემცირებისას 

ნიკელის დენით გამოსავალი მცირდებოდა, რაც აიხსნება კატოდზე პარალელურად მიმდინარე 

წყალბადის წარმოქმნის რეაქციით. ემულსიაში ორგანული ფაზის წილის შემცირება იწვევდა 

გამოყოფილი წყალბადის რაოდენობის ზრდას.  

ამრიგად,დადგინდა, რომ წყალხსნარსა და ორგანიკას შორის 1:1 თანაფარდობა ნიკელის 

ფხვნილის მისაღებად არის ოპტიმალური. 

 

დასკვნა 

დაბალ ტემპერატურაზე ,  სხვადასხვა ორგანული კომპონენტის გამოყენებით,  ხსნარის ორშრიან 

სისტემაში ელექტროლიზით ნიკელის ფხვნილის მიღებისას დადგინდა, რომ წყალხსნარსა და 

ორგანულ გამხსნელებს შორის 1:1 თანაფარდობა ნიკელის ფხვნილის მისაღებად არის 

ოპტიმალური. 

 

 

 

 

თემა 4. 

პროექტის ხელმძღვანელი - ვ.ბახტაძე 

ალუმოსილიკატურ ( Al-Si ) სარჩულებზე ცვლადი ვალენტობის მეტალების   ( Mn, Fe, Co, Cu, Cr, Ni) 

ოქსიდების შემცველი კომპოზიციური შედგენილობის კატალიზატო-რების დამუშავება და CO - ს 

დაჟანგვის რეაქციაში ოპტიმა-ლური ნიმუშების შერჩევა(ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 4) 

 

მიმდინარე 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ალუმოსილიკატურ ( Al-Si ) ბლოკის 

სარჩულზე მანგანუმის ოქსიდური მეორადი დანაფარების ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების 

კვლევა; მანგანუმისა და ცვლადი ვალენტობის მეტალების კომბინაციით სხვადასხვა 

კომპოზიციური შედგენილობის კატალიზატორების სინთეზი; CO -ს დაჟანგვის რეაქციაში 

ოპტიმალური ნიმუშების შერჩევა. 

 ალუმოსილიკატური Al-Si სარჩულის ნაწილაკებზე მეორადი მანგანუმის ოქსიდური დანაფარები 
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მიიღებოდა შემდეგ პირობებში: Mn 2+ - იონების კონცენტრაციები ნიტრატულ ხსნარში - 20 გ/ლ; 40 

გ/ლ; 60 გ/ლ; 80 გ/ლ; 100 გ/ლ. სარჩულის ნიმუშების ნიტრატულ ხსნარში დიფუზიური გაჯერების 

დრო - 24 საათი; შემდგომი შრობითა და თერმოდამუშავებით 400 oC ტემპერატურაზე (2 სთ). 

ჩატარდა მიღებული ნიმუშების თერმული ანალიზები STA 2500 მარკის ანალიზატორზე. 

ნიმუშების ზედაპირის 1 მკმ სიღრმის ფენაში მასკანირებელი ISM - 65 LV ელექტრონული 

მიკროსკოპის გამოყენებით მიღებულია ქიმიური კომპონენტების კონცენტრაციული 

განაწილებისა და ზედაპირის მორფოლოგიური სურათები . სარჩულის ზედაპირზე დაფენილი 

მანგანუმის ატომების კონცენტრაციები დამოკიდებულია ნიტრატულ ხსნარში მანგანუმის 

იონების კონცენტრაციისაგან. თერმული ანალიზისა და სარჩულის ზედაპირზე მანგანუმისა და 

ჟანგბადის კონცენტრაციული განაწილების სურათის მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

გამოყენებული სინთეზის მეთოდის პირობებში მიიღება მანგანუმის დიოქსიდი. ამასთანავე 

მანგანუმის დიოქსიდის ნაწილაკები ამორფულია,  დისპერსულობის ზედა ზღვარი 100 ნმ-მდეა. 

 ლაბორატორიულ დანადგარზე CO-ს დაჟანგვის რეაქციაში განისაზღვრა მანგანუმის ოქსიდებით 

მეორადდანაფარებიან ალუმოსილიკატურ სარჩულზე დაფენილი შემდეგი ნიმუშების აქტივობა. 

შემოწმდა მანგანუმის ოქსიდურდანაფარებიან ალუმოსილიკატური სარჩულის 800 oC 

ტემპერატურაზე თერმოდამუშავების ( 2 სთ) გავლენა Al.Si /MnCo  კატალიზატორის აქტივობაზე. 

გადახურებულ სარჩულზე მომზადებული კატალიზატორის აქტივობა უფრო მაღალია, 

გადაუხურებელ სარჩულზე მომზადებულ კატალიზატორის აქტივობასთან შედარებით. 

 

განისაზღვრა კატალიზატორისა და სარჩულის ნიმუშების ხვედრითი ზედაპირები ASAP 2020 

(Micromeritics) ავტომატური სისტემის საშუალებით  

 

დასკვნა 

 ალუმოსილიკატური სარჩულის მეორად დანაფარად და აქტიურ კომპონენტად მანგანუმის 

ოქსიდების გამოყენებით მიიღება CO -ს დაჟანგვის მაღალაქტიური ოქსიდური კატალიზატორები. 

ნაჩვენებია, მანგანუმის ოქსიდურ დანაფარებიან ალუმოსილაკატურ სარჩულზე 

თერმოდამუშავების გავლენა ოქსიდური კატალიზატორების აქტივობაზე CO -ს დაჟანგვის 

რეაქციაში. Al.Si/ MnCo ; Al.Si / Mn.Ni და Al.Si/ Mn.Cu კომპოზიციური შედგენილობების 

კატალიზატორები ავლენენ მაღალ ეფექტურობას CO -ს დაჟანგვის რეაქციაში ინდივიდუალურ 

კომპონენტებთან შედარებით. 

 

 

 

თემა 5. 

პროექტის ხელმძღვანელი - ე.ქაჩიბაია 

რკინით მოდიფიცირებული LiMnO2-ის ნიმუშების, როგორც მანგანუმის ოქსიდების საფუძველზე 

მიღებული კომპოზიციური საკათოდე მასალების ერთ-ერთი შემადგენლის, სინთეზის მეთოდის 

შემუშავება და სტრუქტურული თავისებურებების შესწავლა.(ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 5) 
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დღეისათვის ლითიუმ-იონური აკუმულატორებისათვის პერსპექტიულს წარმოადგენს 

Li2MnO3·LiMnO2-კომპოზიციური საკათოდე მასალები . ამ კომპოზიციური საკათოდე მასალის 

ერთერთი შემადგენლის - LiMnO2-ის  ელექტროქიმიური მახასიათებლების გაუმჯობესების 

მიზნით 2019 წლის თემატიკის ფარგლებში ჩვენს მიერ ადრე შემუშავებული სხვადასხვა 

მეთოდით მიღებულია რკინით დოპირებული (LiFexMn1-xO2) LiMnO2-ის ნიმუშები. ბუნებაში 

რკინისა და მანგანუმის დიდი რაოდენობით არსებობის გამო Fe-Mn-ის ბაზაზე სისტემები 

ეკონომიურად მიმზიდველია. ამიტომ სინთეზირებული მასალები, რომლებიც რკინას შეიცავს, 

შეიძლება კომერციულ LiCoO2-ზე იაფ პერსპექტიულ ალტერნატივას წარმოადგენდეს. 

სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს რკინით მოდიფიცირებული LiMnO2-ის ნიმუშების შემუშავება.  

თემატიკის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოებით  მიღებულია შემდეგი შედეგები: 

  შემუშავებულია Li-იონური აკუმულატორებისათვის კომპოზიციური საკათოდე მასალების - 

xLi2MnO3·(1-x)LiMnO2 ერთერთი შემადგენლის LiMnO2-ის ფაზურად-სუფთა რკინით 

მოდიფიცირებული LiFexMn1-xO2-ნიმუშების მიღების მარტივი და ნაკლებად შრომატევადი 

მეთოდი (საწყის რეაგენტებად გამოყენებულია LiOH·H2O, Mn3O4 და Fe2O3). 

 შერჩეულია სინთეზის ტემპერატურა - T=830oC, თერმოდამუშავების დრო - τ=4სთ. სინთეზის 

პროცესში ხდებოდა საწყისი რეაგენტების ნარევის ორჯერადი გაფხვიერება. 

 დადგენილია, რომ ფაზურად-სუფთა ნაერთის - LiFe0,2Mn0,8O2 მიღება შესაძლებელია Li-ის 5%-იან 

სიჭარბეზე. 

 

თემა 6 

პროექტის ხელმძღვანელი - თ.მაჩალაძე 

იტრიუმ-რკინის ოქსიდური სისტემის ნაერთების მიღება და თერმული თვისებები (ანგარიში 

ვრცლად იხ.დანართში 6) 

       დადგნილია, რომ იტრიუმ-რკინის ოქსიდური სისტემაში წარმოიქმნება ძირითადად ირი 

ტიპის სტაბილური ნაერთი: პეროვსკიტის და გრანატის ტიპის კუბური სტრუქტურის მქონე 

ნაერთები.ამ სისტემის ნაერთები ფართოდ გამოიყენებიან მიკროელექტრონიკაში,ლაზერულ 

ტექნიკაში,კატალიზში და ა,შ. ორივე ნაერთი მიღებულია კერამიკული მეთოდით,სინთეზის 

ტემპერატურა და ხანგრძლივობა უზრუნველყოფს საბოლო პროდუქტების ფორმირებას.გამოწვის 

პირველ საფეხურზე ტემპერატურ იყო10000C.ამ ტემპერატურაზე ნაერთების ფორმირება  

მნიშვნელოვან წილად დასრულებულია,რადგან განსხვავებულ რენტგენოგრამებში მეორე 

გახურების შემდეგ 12500C_ზე უმნიშვნელოა.  კრისტალური სტრუქტურა  უფრო მოწესრიგებულია 

და პარამეტრები მცირედ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან პეროვსკიტებში ტემპერატურის  

გავლენით შეიძლება შეიცვალოს ჟანგბადის სტექიომეტრულობა.იტრიუმის პეროსკივტი 

აღიდგენს დაკარგულ მასას.რაც გრანატის სტრუქტურულ ნაერთში არ  აღინიშნება. 

 

თემა 7 

პროექტის ხელმძღვანელი - ნიკოლოზ ნიორაძე 

გარდამავალი ლითონის ოქსიდების/გრაფენის ელექტროდის შემცველი ჰიბრიდული სუპერ-

კონდენსატორის ფიზიკური მოდელის შემუშავება (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 7) 
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სამუშაოს შესრულების პირველი ეტაპის ფარგლებში მიღებულია გარდამავალი ლითონის 

(მანგანუმი)/ გრაფენის კომპოზიტი, რომელიც უნდა გამოიცადოს სუპერკონდენსატორების 

საელექტროდო მასალად. მეორე ეტაპზე რომელიც წინამდებარე ანგარიშის ძირითად ნაწილს 

წარმოადგენს განხორციელდა ერთსაფეხურიანი პროცესის შედეგად მიღებული მანგანუმის 

დიოქსიდი/გრაფენის ნანოფანტელების გამოყენებით საუპერკონდენსატორებისათვის 

მაღალგანვითარებული ზედაპირის მქონე ელექტროდის დამზადება და მისი ელექტროქიმიური 

დახასიათება.  

დასკვნები 

განვითარებული ზედაპირის მქონე ელექტროდების შექმნა მნიშვნელოვანია 

სუპერკონდენსატორებში მუხტის ეფექტიანი შენახვისა და გადაცემისთვის. გამტარი პოლიმერის 

საშუალებით შესაძლებელია ერთსაფუხურიანი ელექტროქიმიური მეთოდით მიღებული 

მანგანუმის დიოქსიდისა და გრაფენის ფანტელების ნარევის დაცხობა გრაფენის ღრუბელის 

ზედაპირზე და საელექტროდო მასალის გაზრდილი ზედაპირის მიღება. მიღებული ზედაპირები 

რამდენჯერმე აღემატება საწყისი საყრდენი მასალის (გრაფენის ღრუბელი) ზედაპირს რასაც 

ადასტურებს ელექტროქიმიური ტევადური მრუდები გადაღებული კომპოზიტური 

ელექტროდების ზედაპირებზე.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების 

რაციონალური ტექნოლოგიების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება და ახალი მასალების 

მიღება 

 

მეორე ქვეპროგრამის ფარგლებში კვლევები განხორციალდა შემდეგი მიმართულებებით:  

.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

8 

 

ახალი, პერსპექტიული მასალების 

მოძიება და გამოყენება არაორგანულ 

2019-2020 წ.წ. 

 

 პროექტის ხელმძღვანელი 

ქიმიის მეცნ.კანდ.      



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნივთიერებათა ელექტროსინთეზსა და 

დენის ქიმიურ წყაროებში 

თემა: 

საქართველოს წიაღისეულისა მეორადი 

ტექნოლოგიური ნედლეულის 

გადამუშავების რაციონალური 

ტექნოლოგიების მეცნიერული 

საფუძვლების დამუშავება და ახალი 

მასალების მიღება 

2019  წლის ეტაპი: 

მანგანუმის დიოქსიდის 

ელექტროსინთეზის კათოდური 

პროცესის ჟანგბადური 

დეპოლარიზაცია  

მახშირბადულ-ბოჭკოვანი მასალის  

გამოყენებით. 

 

 

თემა: 

საქართველოს მანგანუმშმცველი 

ნედლეულის ბაზაზე 

კონკურენტუნარიანი პროდუქციის 

წარმოების ორგანიზაციის მეცნიერულ-

ტექნიკური, ტექნოლოგიური და 

საპროექტო საკითხების დამუშავება 

2019 წლის ეტაპი: 

მანგანუმშემცველი ნედლეულიდან 

ქიმიური პროდუქტების მისაღები 

საცდელ-სამრეწველო წარმოების 

წინასაპროექტო კვლევები.  

 

 

―კოროზიამედეგი მანგანუმ-შემცველი 

შენადნობებისა და კომპოზიციური 

დანაფარების ელექტროქიმიური საფუძ-

ვლების შემუშავება― 

(2015-2019) 

2019 წ.ეტაპი: 

„მანგანუმშემცველი შენადნობის Mn-Ni 

და Mn-Ni-Cu ელექტროგამოლექვა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 წლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019  წლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჟ. ქებაძე 

შემსრულებლები: 

ც.გაგნიძე (უფროსი მეცნ. თან.) 

ქ.უგრელიძე (მეცნ. თან.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. პოექტის 

ხელმძღვანელი,ტექნ.მეცნ.კან

დ. -თემურ ჩახუნაშვილი, 

შემსრულებლები: 

თეიმურაზ როყვა, უფროსი 

მეცნიერი-თანამშრომელი. 

ზინაიდა ვაწაძე, მეცნიერი-

თანამშრომელი. 

მერაბ დადუნაშვილი, 

ინჟინერი. 

 

 

პოექტის 

ხელმძღვანელი,მთავარი მეც. 

თან. გ.წურწუმია  

შემსრულებლები: 

1.უფ.მეცნ. თან. ნ.ქოიავა  

2. .უფ.მეცნ. თან.      ი. კახნია-

შვილი 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპლექსშემცველი ხსნარებიდან 

ელექტროლიზის სტაციონარული და 

იმპულსური რეჟიმის პირობებში―  

 

ნახშირბადშემცველი ნედლეულიდან ( 

მათ შორის, მეორადი ნედლეულიდან) 

ნანო- და მეზო- მასალების მიღების 

მეთოდების შემუშავება.მიღებული 

მასალის გამოყენების შესაძლებლობების 

დადგენა .  

2019 წ.ეტაპი: 

მეორადი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებიდან (ხის ნახერხი, თხილისა 

და  კაკლის ნაჭუჭი , ბამბუკის, ვაშლ-

ატამას კურკები) ნახშირბადოვანი 

მასალების მიღება და მათი გამოყენების 

შესაძლებლობების დადგენა: 

1. ახალი ადსორბენტები;  

2.  გალვანური კომპოზიციური 

მასალები   

 

ჭიათურის მანგანუმის წარმოების 

ნარჩენების  გადამუშავების 

ტექნოლოგიური სქემებში   გამოტუტვის 

და სასაქონლო პროდუქტების მიღების 

ეტაპების   ოპტიმიზაცია―. 

 

2019 წლის ეტაპი:  

ჭიათურის მანგანუმის წარმოების 

ნარჩენების  გადამუშავების 

ტექნოლოგიური სქემებში   

გამოტუტვის ეტაპის მოდერნიზაცია 

ორგანულ ნაერთთა გამოყენებით 

 

 

ლითონთა კოროზიასთან ბრძოლა 

კოროზიამედეგი კომპოზიციური 

მასალებით, მიღებული 

ძნელადლღობადი და იშვიათი 

ლითონების (ალუმინის და მანგანუმის) 

 

 

 

 

 

 

2018-2020  წ.წ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2024 წ.წ. 

 3.მეც. თან. დ. გოგოლი  

4. ინჟინერი ლ.ბერიაშვილი  

5.ინჟინერი ნ. ჯოხაძე  

 

 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი,მთავარი მეც. 

თან.თამაზ მარსაგიშვილი 

 

 

შემსრულებლები: 

1.მთ.მეცნ. თან.ნ.ანანიაშვილი 

2.უფრ.მეცნ.თან. მ.გაჩეჩილაძე 

3. უფრ.მეცნ.თან.ე.ცხაკაია 

4.მეცნ.თან. ჯ.მეტრეველი 

5.  ინჟინერი   ნ.გიორგაძე 

6.  ინჟინერი    ზ.სამხარაძე 

 

 

 

პოექტის 

ხელმძღვანელი,მთავარი მეც. 

თან. ვაჟა ჩაგელიშვილი 

 

 

შემსრულებლები: 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

და არალითონების (ბორის და 

სილიციუმის)  

ბაზაზე 

2018-2019 წ.წ ეტაპები: 

1.დაბალტემპერატურული 

ნალღობიდან (95-100)0C ალუმინის 

გალვანური დანაფარების მიღება 

ფოლადებზე: CT-3, CT-40, X-18, ასევე 

25ХМФ და 35ХМ, რომლებისგანაც 

მზადდება ლითონთა დამაკავშირებელი 

მოსაჭიმი ხრახნული ტიპის ქანჩები და 

ჭანჭიკები, რომლებზეც დიდი 

მოთხოვნილებაა მაღალი ძაბვის 

გადამცემი ანძების, ხიდების და სხვა 

მშენებლობაში. ზედაპირულად 

აქტიური ორგანული დანამატების და 

ლითონ მოდიფიკატორების გავლენა ამ 

პროცესებზე. 

 

2. ორი და სამი კომპონენტიანი 

კომპოზიციური მასალების სინთეზი და 

ამ მასალებით ლითონთა დაფარვა და 

ზედაპირული ლეგირება მეტალებით Ti 

და Ta.   

 

 

 

სეგრეგაციული გამოწვის პროცესის 

გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა 

სამხრეთ კავკასიის (ბოლნისის რაიონი) 

ჟანგვის ზონის ოქროშემცველი მეორადი 

კვარციტებიდან და სპილენძის 

ოქსიდური მადნებიდან ფერადი და 

კეთილშობილი ლითონების 

ამოსაღებად. 

 

2019 წლის ეტაპი:  

1. სპილენძის ოქსიდური მადნის ან 

კონცენტრატის სეგრეგაციული 

გამოწვის პროცესის  და  გამოწვის 

პროდუქტის ფლოტაციური 

გამდიდრების  პროცესის  ოპტიმალური   

რეჟიმების დადგენა (ელქიმია, კიმსი). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოექტის 

ხელმძღვანელი,მთავარი მეც. 

თან. ნოდარ გასვიანი 

შემსრულებლები: 

უფრ.მეცნ.თან. გ.ყიფიანი 

უფრ.მეცნ.თან. მ.ხუციშვილი 

უფრ.მეცნ.თან.ს.გასვიანი 

მეცნ.თან. ლ.აბაზაძე 

ინჟ. ნ.სხილაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოექტის ხელმძღვანელი 

უფროსი მეცნიერი თანამ. 

ტექნ.მეცნ.აკადემიური 

დოქტორი  

რუსუდან ჩაგელიშვილი 

შემსრულებლები:                   

მთ. მეცნ.  ქიმ. მეცნ. დოქტორი    

ვაჟა ჩაგელიშვილი 

უფ. მეცნ. თან.                    
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. სპილენძის ოქსიდური  მადნის 

გადამუშავების ტექნოლოგიური სქემის 

დადგენა.   (ელქიმია, კიმსი) 

 

 

არაორგანული პოლიმერების- 

კონდენსირებული ფოსფატების 

სინთეზი და ფუნდამენტური კვლევა. 

2019 წლის ეტაპი:                                        

K-Ga, K-In, Ag-Inშემცველი 

მრავალკომპონენტიანი სისტემების 

შესწავლა 100-350 °C და პირველად 

მიღებულიარაორგანული პოლიმერების 

აგებულების, თვისებების კვლევა 

სხვადასხვა მეთოდით 

 

 

  ზოგიერთი ბიოლითონის   

კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი 

და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების 

და აღნაგობის კვლევა 

2019 წლის ეტაპები: 

 1.სხვადასხვა ლითონებთან :(Mn(II)-

Co(II), Mn(II)-Ni(II), Mn(II)-Cu(II), 

Mn(II)-Zn(II), Co(II)-Ni(II), Co(II)-Cu(II), 

Co(II)-Zn(II), Ni(II)-Cu(II), Ni(II)-Zn(II)) 

კოორდინაციული 

ნაერთები,დიმეთილსულფოქსიდთან,  

დიმეთილფორმამიდთან, 

ჰიდრაზინებთან და ჰიდრაზონებთან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2024 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-2020 წ.წ. 

ცისანა გაგნიძე 

უფრ. მეცნ.  თანამშრომელი  

ლამზირა ბაღათურია 

ლაბორანტი (ტექნ. 

უნივერსიტეტის მაგისტრი) 

გიორგი მაღრაძე 

  

 

 

 

სამეცნიერო პროექტის 

ხელმძღვანელი მ. ავალიანი,  

 

შემსრულებლები:  

მეცნ.თან.ნ. ბარნოვი,  

მეცნ.თან.მ.გველესიანი, 

 ინჟინ.ე.შოშიაშვილი, 

 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი, 

ქიმ.მეცნ.დოქტ. მ.ცინცაძე 

შემსრულებლები; 

ქ.მ.კ., მ.კერესელიძე 

ქ.მ.კ., ლ.სხირტლაძე 

ქ.მ.კ., დ.ლოჩოშვილი 

ქ.მ.კ., ნ.გეგეშიძე 

ქ.მ.კ., ნ.კილასონია 

ინჟ. ს.ჭიჭინაძე 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

თემა 8: 

პროექტის ხელმძღვანელი- ჟ. ქებაძე 

მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროსინთეზის კათოდური პროცესის ჟანგბადური დეპოლარიზაცია  

მახშირბადულ-ბოჭკოვანი მასალის  გამოყენებით. 

(ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 8) 

 

 წარმოდგენილი სამუშაო ესადაგება ელექტროქიმიურ ტექნოლოგიაში დამკვიდრებულ 

ტენდენციას— ძვირადღირებული ლითონური მასალების ჩანაცვლებას იაფი ნახშირბადული 

მასალებით. შესაბამისად, დაგვჭირდა შემდეგი სამი პრობლემის მოგვარება: საელექტროდე 

მასალის შერჩევა, ელექტროდის კონსტრუქციის შერჩევა,  კატალიზატორის შერჩევა. 

მასალის შერჩევა                                                               

 აღნიშნული მიზნის მისაღწევად საჭირო იყო საელექტროდე მასალა, რომელიც ხასიათდება 

მაღალი ფორიანობითა და ჰიდროფილურობით, ასეთი  შევარჩიეთ ნახშირბადულ-ბოჭკოვანი 

მასალებიდან (ნბმ) .  

 

ნახშირბადული მასალების კვლევებისა და ტექმოლოგიების განვითარების შედეგად უკანასკნელ 

ათწლეულებში შეიქმნა მათი, გაუმჯობესებული და ზოგჯერ უნიკალური თვისებების მქონე, 

ახალი თაობა (პიუროლიზური, პოლიმერული, ბოჭკოვანი, კოლოიდური, კომპოზიციური და 

სხვა). მათ გამოყენებას ტექნიკურ ელექტროქიმიაში განაპირობებენ ისეთი თვისებები, 

როგორიცაა: კარგად განვითარებული ზედაპირი, კარგი ელექტროგამტარობა, მდგრადობა 

აგრესიულ გარემოში, საკმაო მექანიკური სიმტკიცე დათერმომედეგობა. მაგალითად, ნბმ-ს 

აწარმოებენ ძაფის,თოკის ,ჩალიჩის, ქსოვილისა და ქეჩის სახით, რაც დიდ შესაძლებლობას 

იძლევა ელექტროდის კონსტრუქციის შერჩევისას. ეს მასალები და მათი თვისებები ეფექტურად 

გამოვიყენეთ მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროსინთეზისა (ანოდად და კათოდად) და შესაბამისი 

სისტემის დენის ქიმიური წყაროების ელექტროტექნიკური მახასიათებლების 

გასაუმჯობესებლად[6]. წარმოდგენილი სამუშაოს შესასრულებლად ჩვენს ხელთ არსებული 

ნიმუშებიდან, ფოროანობისა და ჰიდროფილურობის გათვალისწინებით, ავირჩიეთ ქსოვილის 

ფორმის YPAЛ-T-M-422A. 

 

ელექტროდის კონსტრუქციის შერჩევა 

დავამზადეთ ორი ელექტროდი: ერთიშესადარებელი, მეორე--მასზე კატალიზატორის 

გამოსალექად და კათოდის ჟანგბადური დეპოლარიზაციის განსახორციელებლად. 

შესადარებელი ელექტროდი შედგება პოლიპროპილენის ოთხკუთხა ჩარჩოსა, მასზე 

ვერტიკალურად, ერთჯერადად შემოხვეული საკათოდე (ნბმ-ის) ქსოვილისა და ჩარჩოს ზედა 

ბოლოზე, მის ორივე მხარეს,ურთიერთპარალელურად განთავსებული ტიტანის ორი 

ფირფიტისაგან შესრულებული დენმიმყვანისგან. მეორე ელექრტოდი ფორმით იმეორებს 

შესადარებელს, მაგრამ მასზე ორჯერ მაღალია და დენმიმყვანი განთავსებულია შუაში. ასე რომ, 
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შესადარებელიელექტროდი ჩაყურსულია ხსნარში მთლიანად 

(დენმიმყვანამდე), ხოლო ექსპერიმენტული-- მისი ქვედა (იგივე სიდიდის) ნახევრით. 

 

კატალიზატორის შერჩევა 

ჟანგბადის ელექტროქიმიური აღდგენის კატალიზატორებია: პლატინის ჯგუფის მეტალები, 

ვერცხლი, სპილენძი, ნიკელი, ზოგიერთი ლითონის ოქსიდი (MnO2, Co2O3, Ni2O3, შპინელები, 

პეროვსკიტები [7]. ბოლო წლებში მაღალეფექტური კატალიზატორების რიცხვი მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა [8]. სიიაფისა დახელმისაწვდომობიდან გამომდინარე ჩვენი ექსპერიმენტაბისთვის 

შევარჩიეთ: γMnO2, Cu  და Ni. 

γMnO2-ის კატალიზატორის გამოსალექად ექსპერიმენტული ელექტროდის ზედა (,,ჰაეროვან‖) 

ნახევარს ვათავსებდით ელექტროლიტში. ელექტროლიზის პირობები შეესაბამებოდა ედმ-ის 

მიღების ოპტიმალურ მაჩვენებლებს: MnSO4—120-140გ/ლ,  H2SO4—15-25გ/ლ,დენის ანოდური და 

კათოდური სიმკვრივე—9-10მა/სმ2, ელექტროლიტის ტემპერატურა—90-920C. 

ელექტროდზე(დაახლოებით თანაბარი წონითიინტერვალებით) გამოილექა0.5გ-დან 18გ-დე 

MnO2. ამის მერე ელექტროდს ვათავსებდით იგივე ელექტროლიზერში მისი მეორე ნახევრით. ასე 

რომ, მისი ნახევარი, მასზე გამოლექილი კატალიზატორით იმყოფებოდა ჰაერში—ჟანგბადის 

აღსადგენად. აღნიშნულ პირობებში მუშაობდა კიდევ ერთი— მიმდევრობით ჩართული 

ელექტროლიზერი.  

აღმოჩნდა, რომ  ნახშირბადულ--ბოჭკოვან მასალაზე საწარმოო პირობებში გამოლექილი 

სპილენძი ჰაერის ჟანგბადის ელექტროქიმიურ აღდგენას ვერ უზრუნველყოფს. 

 

დასკვნები 

1. γMnO2  დაCu მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროსინთეზის პირობებში ჟანგბადის 

ელექტროქიმიური აღდგენის კატალიზატორის როლს ვერ ასრულებენ. 

2. ემდ-ის პროცესში კათოდური (ჟანგბადური) დეპოლარიზაციის მიზნით ნბმ-ზე 

ელექტროქიმიურად გამოლექილი ნიკელი  (დაახლოებით 1.2გ/მ2)  უზრუნველყოფს 

ენერგიის ხარჟის შემცირებას16%-ით 

 

 

თემა 9: 

პროექტის ხელმძღვანელი--თემურ ჩახუნაშვილი 

2019 წლის ეტაპი: 

მანგანუმშემცველი ნედლეულიდან ქიმიური პროდუქტების მისაღები საცდელ-სამრეწველო 

წარმოების წინასაპროექტო კვლევები. (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 9) 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის აქტუალურია უახლოეს პერიოდში თანამედროვე 

ბაზარზე მოთხოვნილების მქონე ხარისხიანი პროდუქციის მწარმოებელი სამრეწველო 

ობიექტების ამოქმედება.  

ცნობილია,  რომ საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ბუნებრივ ნედლეულს წარმოადგენს 

მანგანუმის მადნები ჭიათურის საბადოს სახით. ამ საბადოს ექსპლუატაცია საშუალებას იძლევა 

წარმოებული იქნას 35-40% მანგანუმის შემცველი კონცენტრატები, რომელთა გადამუშავებით 
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ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში იწარმოება საექსპორტო პროდუქცია მანგანუმიანი 

ფეროშენადნობების სახით მეტალურგიული მრეწველობისათვის.  

ფეროშენადნობების გარდა მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში არის მნიშვნელოვანი 

მოთხოვნილება მანგანუმშემცველ ქიმიურ პროდუქციაზე, როგორიცაა ელეტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდი, მანგანუმის სულფატი, მანგანუმის სხვა ოქსიდები, მანგანუმშემცველი 

მარილები. ელქტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდი (ემდ) უმნიშვნელოვანესი 

მანგანუმშემცველი პროდუქტია. განვლილ ათწლეულებში მას აწარმოებდნენ და ახლაც 

აწარმოებენ ინდუსტრიულად ყველაზე განვითარებული ქვეყნები - იაპონია, აშშ, ავსტრალია და 

სხვები. უკანასკნელი ორი ათწლეულის განმავლობაში დიდ წარმატებებს ემდ-ის წარმოებაში 

მიაღწია ჩინეთმა, რომელიც ამჟამად მსოფლიოში გამოშვებული ემდ-ის 60%-ს აწარმოებს.  

ემდ-ის მწარმოებელ ქვეყნებს მიეკუთვნებოდა საქართველოც. არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დენის ქიმიური წყაროებისა და  საელექტროდე მასალების 

ლაბორატორიას ჭიათურის მანგანუმშემცველი ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური 

გადამუშავების მდიდარი გამოცდილება აქვს.  

ამჟამად დენის წყაროების ლაბორატორიაში ტარდება სამუშაოები ემდ-ისა და სხვა 

მანგანუმშემცველი პროდუქტების მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიების დამუშავებისა და 

სრულყოფის მიმართულებით. 

ემდ-ს გამოყენების ფართო სპექტრი აქვს.  

ჩვენს მიერ საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ემდ-ის აღდგენით 

შეიძლება მივიღოთ გამოყენების ფართო სპექტრის მქონე მაღალი სისუფთავის მანგანუმის 

მონოქიდი - MnO,  აგრეთვე მანგანუმის სხვა ოქსიდები. ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა და 

გათვლებმა, აგრეთვე ლიტერატურაში არსებულმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ ემდ შეიძლება 

გამოყენებული იქნას ყველა იმ სფეროში,სადაც გამოიყენება ნატურალური (ბუნებრივი) 

მანგანუმის დიოქსიდი (ნმდ), იმ შემთხვევაში, თუ ემდ-ის გასაყიდი ფასი საკმარისად დაბალი 

იქნება, გამომდინარე მისი თვითღირებულებიდან.  

   დამუშავებულია ემდ-ის მიღების თანამედროვე სამრეწველო ტექნოლოგია, რომელიც 

საშუალებას იძლევა წარმოებული იქნას გამოყენების ზემოაღნიშნული სფეროების შესაბამისი 

ხარისხის ემდ, გამომდინარე ბაზრის მოთხოვნილებებიდან.  

ჩვენს მიერ მიღებული ემდ-ის ხარისხობრივი მახასიათებლების შედარება მოწინავე უცხოური 

ფირმების მიერ წარმოებული ემდ-ის მახასიათებლებთან აჩვენა ამ მახასიათებლების საკმარისი 

თანხვედრა. ეს მიუთითებს ჩვენს მიერ მიღებული პროდუქციის შესაბამისობაზე საერთაშორისო 

მოთხოვნებისადმი.  

საანგარიშო პერიოდში დამუშავებულია წელიწადში 6 ათას ტონა ედმ-ზე გათვლილი საცდელ-

სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიური სქემა, რომელიც 80-მდე პოზიციის ტექნოლოგიურ 

მოწყობილობასა და დანადგარს შეიცავს. შესაბამისი გაანგარიშებით დადგენილია მათი ჯამური 

ღირებულება.  

 ჩატარებული სამეცნიერო -კვლევითი და გამსხვილებული მასშტაბის საცდელი სამუშაოების, 

აგრეთვე ემდ-ის საცდელ სამრეწველო და სამრეწველო წარმოებათა ექსპლუატაციის შედეგად 

მიღებული მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილია 1 ტ ემდ-ის მიღების 

თვითღირებულების კალკულაცია ჭიათურის მანგანუმის მადნების გამდიდრების ნარჩენების 
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(შლამების) გამოყენებით 6 ათასი ტონა  წლიური წარმადობის საცდელ-სამრეწველო 

წარმოებისათვის. ზემოაღნიშნული სიმძლავრის ემდ-ის საცდელ სამრეწველო წარმოების 

პროექტი დამუშავდება  ჩვენი აქტიური მონაწილეობით ჩვენს მიერვე მომზადებული 

დაპროექტებისათვის საჭირო საწყისი მონაცემების საფუძველზე. საწყის მონაცემებში 

თავმოყრილი იქნება ყველა ექსპერიმენტულად ან გაანგარიშებით მიებული მონაცემები (შედეგი), 

რომელიც საჭიროა წარმოების სრულად დასაპროექტებლად, მათ შორის არასტანდარტული 

მოწყობილობის კონსტრუქციები და წინასწარი პროექტები.ჩვენი გაანგარიშებით ემდ-ის  

საცდელ-სამრეწველო წარმოების ორგანიზაციის კაპიტალდაბანდებების ანაზღაურების ვადა 

შეადგენს 4-5 წელიწადს, რაც დაზუსტდება წარმოების ტექნიკური პროექტისა და მუშა ნახაზების 

შესრულების დროს. შერჩეულია ორი საპროექტო ორგანიზაცია, რომლებიც ჩვენთან ერთად 

მონაწილეობას მიიღებენ ემდ-ის საცდელ-სამრეწველო წარმოების დაპროექტებაში. 

 

 

 

თემა 10: 

პოექტის ხელმძღვანელი - გ.წურწუმია  

2019 წლის ეტაპი: 

„მანგანუმშემცველი შენადნობის Mn-Ni და Mn-Ni-Cu ელექტროგამოლექვა კომპლექსშემცველი 

ხსნარებიდან ელექტროლიზის სტაციონარული და იმპულსური რეჟიმის პირობებში― (ანგარიში 

ვრცლად იხ.დანართში 10) 

 

დასკვნები 

 სტაციონარული ელექტროლიზით მიღებულია მანგანუმის შედარებით მაღალი 

შემცველობის Mn(98.2%)-Ni და Mn(96.5%)-Cu-Ni  შენადნობების ხარისხიანი დანაფარები  

შესაბამისი მეტალების სულფატური ხსნარებიდან კომპლექსწარმომქმნელი ლიგანდების 

EDTA და NTA ნარევის (მოლური თანაფარდობით 0.1:0.05) და ზედაპირულად აქტიური 

ნივთიერების  (Na2Se04)    დანამატების პირობებში.  

 დადგენილია, რომ ხარისხიანი Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  შენადნობების დანაფარების 

ელექტროგამოლექვისათვის შერჩეული კომპლექსშემცველი ხსნარი    შეიცავს 

განსაზღვრული  თანაფარდობით   მეტალთა იონების  კონცენტრაციებს და გარკვეული 

ლიგანდის ან ლიგანდთა ნარევის დანამატებს. შენადნობების დანაფარების  

შედგენილობაზე, გარეგნულ სახეზე და ელექტრგამოლექვის პროცესის პარამეტრებზე 

(დენის სიმკვრივე, ხსნარის pH, ელექტროლიზის დრო) მნიშვნელოვანი  გავლენა აქვს 

მეტალთა თანადალექვის პარალელურად მიმდინარე   თანაური რეაქციის - წყლის 
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აღდგენის შედეგად წარმოქმნილ ჰიდროქსილის იონებს.  

 დადგენილია, რომ უფრო ელექტროდადებითი პოტენციალის  ნიკელის იონის 

კომპლექსის მაღალი  მდგრადობის კონსტანტა EDTA-თან ელექტროუარყოფითი 

პოტენციალის  მანგანუმის იონის შესაბამის კომპლექსთან შედარებით განაპირობებს 

მხოლოდ მანგანუმის ელექტროგამოლექვას, რაც ჩვეულებრივი (ლიგანდის დანამატის 

გარეშე) წყალხსნარებიდან  შეუძლებელია.  

 იმპულსური დენის რეჟიმის პირობებში მიღებულია ხარისხიანი Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  

დანაფარები. იმპულსური დენის ცალკეული პარამეტრების ცვლილებებით შესაძლებელი 

გახდა Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  დანაფარების კრისტალების ზომების და შედგენილობების 

რეგულირება, რაც, როგორც ცნობილია სამეცნიერო ლიტერატურიდან,   მნიშვნელოვან 

გავლენას იქონიებს დანაფარების მექანიკურ სიმტკიცეზე და პლასტიკურობაზე.  

თემა 11: 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თამაზ მარსაგიშვილი 

2019 წლის ეტაპი: 

მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან (ხის ნახერხი, თხილისა და  კაკლის ნაჭუჭი , ბამბუკის, 

ვაშლ-ატამას კურკები) ნახშირბადოვანი მასალების მიღება და მათი გამოყენების შესაძლებლობების 

დადგენა:  

1.ახალი ადსორბენტები- ცელულოზაშემცველი ნარჩენებიდან მიღებული ნახშირბადოვანი 

მასალების სორბციული თვისებების კვლევა და გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა  სასმელი 

წყლის გასასუფთავებლად.(ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 11ა) 

 

 ქიმიის სწრაფმა განვითარებამ და ქიმიური მრეწველობის მიღწევების უფრო ინტენსიურმა 

დანერგვამ, ადამიანის აქტივობის ყველა სფეროში, გამოიწვია გარემოს დაბინძურების სწრაფი 

ზრდა. მათ შორის წყლის დაბინძურება თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული 

პრობლემაა. წყლის გაწმენდა დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, ამიტომ მნიშვნელოვანი 

ამოცანაა წყლის გასაწმენდად ბუნებრივი, განახლებადი და დაბალი ღირებულების 

ადსორბენტების შექმნა.   

საანგარიშო პერიოდში სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა თსუ რ. აგლაძის არაორგანული 

ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში შემუშავებული ტექნოლოგიის მიხედვით სხვადასხვა 

ცელულოზაშემცველი ნარჩენებიდან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალების სორბციული 

თვისებების კვლევა და გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა  სასმელი წყლის 

გასასუფთავებლად. 

სხვადასხვა პირობებში მეორადი ნედლეულიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭი, ხის 

ნახერხი, ვაშლატამას კურკა) მიღებულ იქნა ნახშირბადოვანი მასალები თერმოკონვერსიის 

მეთოდით. 

ჩვენს მიერ 2019 წელს  შესწავლილ იქნა თხილისა და კაკლის ნაჭუჭის, ხის ნახერხის, 

ვაშლატამას კურკისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის გამოყენების შესაძლებლობები 

სასმელი და ჩამდინარე წყლების  მძიმე ლითონებისაგან (Cu2+, Pb2+, Co2+,Cd2+) გასაწმენდად 

(შესადარად აღებულია გააქტივებული ნახშირი,A მარკის). 

კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სპილენძის მიმართ კარგ ადსორბციულ თვისებას 
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ამჟღავნებს თხილის ნაჭუჭისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალა, რომელის ადსორბციის 

უნარი არ ჩამოუვარდება ქარხნული წესით მიღებული გააქტივებული ნახშირის ადსორბციის 

უნარს, ტყვიის მიმართ საუკეთესო ადსორბციული შესაძლებლობები აღმოაჩნდა კაკლის 

ნაჭუჭისაგან მიღებულნახშირბადოვან მასალას, რომლის ადსორბცია აღემატება ქარხნული წესით 

მიღებული გააქტივებული ნახშირის ადსორბციას. კობალტისა და კადმიუმის იონებზე, 

აღნიშნული მასალების კვლევა მოხდა რადიოაქტიური ელემენტების ადსორბციის უნარის 

შესაძლებლობის დადგენის მიზნით, როგორც რადიოაქტიური ნივთიერებების დაშლის 

თანაპროდუქტებზე. დადგენილია,რომ ამ იონების ადსორბცია შედარებით ნაკლებია ტყვიისა და 

სპილენძისიონების ადსორბციაზე,თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ადსორბციის 

პროცესის პარამეტრების შერჩევა. 

შესწავლილ იქნა ნახშირბადოვანი მასალების ადსორბციის უნარზე ფრაქციის (40, 160, 315, 

400, 700, 1200 მკმ), დროისა და კონცენტრაციის გავლენა.საუკეთესო შედეგი აჩვენა 40 მკმ-

იანმაფრაქციამ.მიღებული მონაცემებიდან ჩანს,  რომ Cu2+ -ის იონზე თხილის ნაჭუჭის 

ნახშირბადოვანი მასალის ადსორბციის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა 2 სთ-ში, შემდეგ 

ხდება დესორბცია, რაც შეეხება ვაშლატამას კურკის ნახშირბადოვან მასალას, მაქსიმალური 

ადსორბცია მიიღწევა 10 წთ-ში.Pb2+ იონების ადსორბცია კაკლის ნაჭუჭის ნახშირბადოვან 

მასალაზე ხდება მალევე, დაახლოებით 10 წუთში  ადსორბირებული ტყვიის იონების რაოდენობა 

შეადგენს 95%.ადსორბციის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა 2 სთ-ში, შემდეგ ხდება 

დესორბცია.ამასთან, რაც უფრო მაღალია ხსნარში Pb2+-ის კონცენტრაცია, მით მეტიაკაკლის 

ნაჭუჭის ადსორბენტზე  ტყვიის ადსორბციის სიდიდე.  

შესწავლილ იქნა კაკლის ნაჭუჭისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის (ფრაქციის ზომა - 

40მკმ) სორბენტად გამოყენების შესაძლებლობები ორგანული ნივთიერების, კერძოდ ძმარმჟავას ( 

0.1N ხსნარი) მიმართ, (შესადარად აღებულია გააქტივებული ნახშირი A მარკის). 

        შედეგებიდან ჩანს, რომ კაკლის ნაჭუჭის ნახშირბადოვანი მასალა გამოირჩევა უფრო კარგი 

ადსორბციული შესაძლებლობებით, ვიდრე ქარხნული წესით მიღებული გააქტივებული ნახშირი. 

ჩვენს მიერ მიღებულ მცენარეული წარმოშობის ნახშირბადოვან მასალებში (თხილის და 

კაკლის ნაჭუჭი, ხის ნახერხი, ვაშლატამას კურკა) ფუნქციონალური ჯგუფების 

იდენტიფიცირებისათვის გამოყენებულ იქნა ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდი. კვლევის 

შედეგად დადგინდა,რომ ნახშირბადოვან მასალებს შორის განსხვავება გამოწვეულია, არა მარტო ამ 

მასალების ქიმიური შემადგენლობით, არამედ მათი სტრუქტურული აღნაგობითაც. 

გადაღებულ იქნა ინფრაწითელი სპექტრებითხილისა და ვაშლატამას კურკის 

ნახშირბადოვან მასალების ნიმუშებზე სპილენძის სულფატის ადსორბციის შემდეგ.ასევე, ამ 

ნიმუშებს გაუკეთდა რეგენერაცია 350 0C-ზე.მათი სპექტრების შესწავლის შდეგად დაფიქსირდა 

ძლიერ დაბალი ინტენსივობის ზოლები, რომელიც ნიმუშების შემადგენლობაში სპილენძის 

კვალის არსებობაზე მიუთითებს,ხოლო რეგენერირებული ორივე ნიმუშის ინფრაწითელი 

სპექტრებით შესწავლამ გვიჩვენა, რომ მოხდა მათი დეფორმაცია-ამორფიზაცია, რაც 

გამოხატულია იგივე ნიმუშის საწყისი ფორმის ინფრაწითელ სპექტრებში არსებული ზოლების 

ინტენსივობის შემცირებით ან სულაც არარსებობით. 

გადაღებულ იქნა ინფრაწითელისპექტრები კაკლის ნაჭუჭის ნახშირბადოვანი მასალის 

ნიმუშის საწყის და ნიმუშზე ტყვიის ნიტრატის ადსორბციის შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ გადაღებულ 

სპექტრებში ერთნაირი სურათი გვაქვს. იმის გამო, რომ ნიმუშების გამჭვირვალობა ძალზედ 

სუსტია, აქ ინფრაწითელი სხივების გავლის შემდეგ ხელსაწყოს მგრძნობელობა დაბალია და 

ცუდად ფიქსირდება ნიმუშში არსებული ფუნქციური ჯგუფები. 

 

 

2. გალვანური კომპოზიციური მასალები  (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 11 ბ) 
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თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი დინამიურად განვითრებადი მიმართულებაა ახალი 

მასალების მიღება და კვლევა. 

ბოლო ხანებში გაიზარდა ნახშირბადოვანი მასალის გამოყენება. 

ნახშირბადი ხასიათდება მაღალი ქიმიური მდგრადობით და ელექტროგამტარობით. გარდა ამისა, 

ფენოვანი სტრუქტურის გამო იგი შეიძლება გამოყენებული იქნეს, როგორც ცვეთამედეგი 

კომპოზიციური დანაფარების მისაღებად, ასევე, როგორც ადსორბენტი.  

ნანონახშირბადის შეყვანა ელექტროლიტში ზრდის ხსნარის ელექტროგამტარობას და 

განბნევისუნარიანობას. ელექტროლიტ-სუსპენზიის მოდიფიცირება ნაშირბადის დისპერსული 

ფაზით, აუმჯობესებს დანაფარის ფიზიკო-ქიმიურ და მექანიკურ თვისებებს.  

ჩვენს ინსტიტუტში შემუშავებული ტექნოლოგიით ცელულოზას შემცველი მეორადი 

ნედლეულიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭი, ნექტარინისა და ატმის კურკრბი, ხის ნახერხი, 

ბამბუკი), თერმოკონვერსიით მიღებული იქნა მაღლი ხვედრითი ზედაპირის მქონე ახალი 

ნახშირბადოვანი მასალა[1]. 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული სამუშაოს მიზანი იყო ცელულოზაშემცველი მეორადი 

ნედლეულიდან (თხილის ნაჭუჭი) მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის გამოყენების 

შესაძლებლობების კვლევა ნიკელისა და სპილენძის კომპოზიციური დანაფარების მისაღებად და  

მათი ფიზიკო-ქიმიური თვისებების გამოცდა. 

                                                     შედეგები 

1. მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი) დაფქვის ხარისხი მოქმედებს მის 

ბაზაზე დამზადებული სუსპენზიის მდგრადობაზე; 

2. იონური ზედაპირულად აქტიური ნივათიერების (ნატრიუმის ლაურილსულფატი SLES) 

შეტანა არ ზრდის მეორადი ნახხსირბადოვანი მასალის ბაზაზე დამზადებული 

სუსპენზიის სტაბილურობას; 

3. სპირტის შეტანა ასევე არ ზრდის სუსპენზიის სტაბილურობას; 

4. არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების შეტანა (2-6 გ/ლ პეგ), ზრდის  

დისპერგირების ხარისხს და სუსპენზიის სტაბილურობას; 

5. მარილების თუნდაც მცირე რაოდენობა მკვეთრად აუარესებს ნაშირბადოვანი მასალის 

სუსპენზიის მდგრადობას და სუსპენზიის კონცენტრაცია მიისწრაფვის ნოლისაკენ; 

6. პოლიეთილენგლიკოლი ზრდის როგორც წყლის, ასევე ელექტროლიტ- სუსპენზიის 

მდგრადობას, მაგრამ იგი უარყოფითდ მოქმედებს კომპოზიციური დანაფარის ხარისხზე; 

7. 0,04-0,08 გ/ლ ნახშირბადოვანი მასალისა კონცენტრაციისას ელექტროლიტ-

სუსპენზიებიდან  მიიღება ხარისხოვანი დანაფარები (Cu-C; Ni-C) დისპერგირების  შემდეგ; 

8. ნახშირბადოვანი მასალის 0,08 გ/ლ-ზე მეტი კონცენტრაცია ელექტროლიტ-სუსპენზიაში 

აუარესებს დანაფარის ხარისხს; 

9. სპილენძისა და ნიკელის კომპოზიციურ დანაფარების (მეორე ფაზა -ნახშირბადი) ცვეთა 

დამოკიდებულია თვით დანაფარში ნახშირბადის კონცენტრაციაზე; 

10. ელექტროლიტ-სუსპენზიაში, როცა ნახშირბადოვანი მსალის კონცენტრაციაა 0,04 გ/ლ 

,სპილენძის კომპოზიციური დანაფარის  (Cu-C)  ცვეთა 1,5-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე „სუფთა― 

დანაფარის შემთხვევაში; 

11. ნიკელის კომპოზიციური დანაფარის  Ni-C  ცვეთა 3,7-ჯერ ნაკლებია (0,06 გ/ლ 

ნახშირმადოვანი მასალის შემცველობისას ელექტროლიტში) ვიდრე სუფთა ნიკელის 
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დანაფარის; 

12. კომპოზიციური დანაფარის (Cu-C და Ni-C) ცვეთა უმჯობესდება მატრიცაში 

ნახშირბადოვანი მასალის 14,6 წონითი პროცენტის შემცველობამდე; 

13.  მატრიცაში ნახშირბადოვანი მასალის როგორც მცირე შემცველობისას (2,09-2,95 წონითი 

%, Cu-C), ასევე დიდი რაოდენობისას (19.84-35.89 წონითი % Ni-C) კომპოზიციური 

დანაფარის ცვეთა უარესდება.  

 

თემა 12: 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი -ვაჟა ჩაგელიშვილი 

2019 წლის ეტაპი:                                                                                                                                                          

ჭიათურის მანგანუმის წარმოების ნარჩენების  გადამუშავების ტექნოლოგიური სქემებში   

გამოტუტვის ეტაპის მოდერნიზაცია ორგანულ ნაერთთა გამოყენებით (ანგარიში ვრცლად 

იხ.დანართში12) 

დაგეგმილი ეტაპის     შესაბამისად შემუშავებულია ჭიათურის ტექნოგენური  ნარჩენების 

ეკოლოგიურად გამართლებული  და უნარჩენო გადამუშავების   რამოდენიმე   ტექნოლოგიური 

სქემა.  კვლევების შედეგების    და სამომხმარებლო ბაზრის მოთხოვნების ანალიზის საფუძველზე  

ამ რამოდენიმედან ამორჩეულია  და დახვეწილია     ორი პერსპექტიული სქემა. ეს სქემები, 

ნარჩენების გარეშე იძლევიან  რამოდენიმე სასაქონლო პროდუქტს, რომელსაც ჰყავთ  

კონკრეტული მომხმარებელი სამომხმარებლო ბაზარზე.  

     ორივე მიმართულება იძლევა სამი სახის სასაქონლო პროდუქტს: 1- ძირითადად  ცემენტის 

წარმოებისათვის განკუთვნილ    SiO2-ის შემცველ  „ინერტულ მასას―; 2- მანგანუმის ნართების 

რეაქტივებს და 3- ამონიუმის  ნიტრატის შემცველ წყალხსნარს მინერალური სასუქის სახით.    

     პირველი სქემა, მეორესგან განსხვავებით ითვალისწინებს ძირითადად აზოტმჟავის  და ამიაკის 

წყალხსნარის გამოყენებას .  მეორესთან შედარებით პირველის  დადებითი მხარეებია: 1- 

ტექნოლოგიური პროცესების სიმარტივე; 2-  სასაქონლო პროდუქტების დაბალი 

თვითღირებულება;3-  ადვილად განხორციალებადი შუალედური პროცესები ;   4-  ამონიუმის 

ნიტრატის უფრო კონცენტრირებულ წყალხსნარის მიღება და 5- უფრო მარტივად 

განხორციელებადი  წარმოების ეკოლოგიური უსაფრთხოება.  უარყოფით მხარეთ შეიძლება 

ჩაითვალოს ის, რომ ტექნოგენური ნარჩენების გამოტუტვით ხდება  მხოლოდ Mn+2-ის ამოღება, 

რაც ნარჩენებში მანგანუმის მთელი შემცველობის  5%-ია.  მანგანუმის დანარჩენი 5%  Mn+4-ის 

სახით რჩება „ინრტულ მასაში―.ჩატარებულმა  ცდებმა აჩვენა, რომ   „ინერტულ მასაში―  

დარჩენილი Mn+4 მხილოდ 9%-ით ამცირებს  ცემენტის  ხარისხს, რაც არსებული ნორმატიული 

დოკუმენტების მიედვით დასაშვებია. 

     მეორე სქემა ითვალისწინებს გამოტუტვის პროცესში ორგანული დანამატების გამოყენებას. 

პირველისგან განსხვავებით ეს  განაპირობებს  ტექნოგენური  ნარჩენებიდან მანგანუმის სრულ  

ამოღებას.     ცემენტის წარმოებაში გამოყენების თვალსაზრისით მდგომარეობა პირველიზე 

უკეთესია. ცემენტის ხარისხი მატულობს. 
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თემა 13:  

პოექტის ხელმძღვანელი - ნოდარ გასვიანი 

(ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 13) 

 

2018-2019 წ.წ ეტაპები: 

1.დაბალტემპერატურული ნალღობიდან (95-100)0C ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღება 

ფოლადებზე: CT-3, CT-40, X-18, ასევე 25ХМФ და 35ХМ, რომლებისგანაც მზადდება ლითონთა 

დამაკავშირებელი მოსაჭიმი ხრახნული ტიპის ქანჩები და ჭანჭიკები, რომლებზეც დიდი 

მოთხოვნილებაა მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძების, ხიდების და სხვა მშენებლობაში. 

ზედაპირულად აქტიური ორგანული დანამატების და ლითონ მოდიფიკატორების გავლენა ამ 

პროცესებზე. 

2. ორი და სამი კომპონენტიანი კომპოზიციური მასალების სინთეზი და ამ მასალებით ლითონთა 

დაფარვა და ზედაპირული ლეგირება მეტალებით Ti და Ta.   

ლაბორატორიაში, პირველად მსოფლიო პრაქტიკაში, კოროზიის წინააღმდეგ ალუმინის 

გალვანური დანაფარები მიღებულია დაბალტემპერატურული (95-100)0C ნალღობიდან. 

დანაფარების თვისებების გაუმჯობესების მიზნით შევისწავლეთ ორგანული დანამატების: 

შარდოვანას, თიოშარდოვანას, დიფენილშარდოვანას, ალუმინის სტერარატის, ანტრაციტის 

გავლენა დანაფარის ხარისხზე. მიღებულია საინტერესო და საიმედო შედეგები ზოგიერთი 

ორგანული დანამატების გამოყენებისას. 

გლუვი ზედაპირის მქონე დანაფარების არამდგრადი ზრდის გამო ხშირად არ ხერხდება 

სასურველი სისქის დანაფარების მიღება, ვინაიდან ელექტროლიზის დროს კათოდზე 

წარმოიქმნება დენდრიტები. დანაფარის სისქის გაზრდის და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

გამოვიყენეთ მეტალი-მოდიფიკატორი. ლითონების (ტყვია, კალა, ბისმუტი, მანგანუმი, 

ცირკონიუმი და ქრომი) იონების გავლენა ალუმინის ელექტროქიმიური დანაფარებისმიღების 

პროცესზე და პროდუქტის ხარისხზე. ყველაზე სასარგებლო თვისებები გამოვლინდა ქრომის, 

მანგანუმის და ტყვიის გამოყენების შემთხვევაში. ამ დროს ალუმინის დანაფარების შეჭიდულობა 

სარჩულთან ფოლად-3 ძლიერია და აღწევს (70-80)კმ/სმ2,ფოლად X-18-ზე (55-60)კმ/სმ2, ხოლო 

ტყვიით მოდიფიცირებული ალუმინის დანაფარების შეჭიდულობა შეადგენს 50კგ/სმ2. 

მიღებულია შესანიშნავი დანაფარები სხვადასხვა ფოლადებზე: CT-3, CT-40, X-18, 25ХМФ, 

35ХМ მათ ნაკეთობებზე- მათშორის ხრახნიანი პროფილის ნაკეთობებზე (ქანჩები და ჭანჭიკები), 

რომელთა ხანმედეგობაზე დიდად არის დამოკიდებული კონსტრუქციების, მაღალი ძაბვის 

გადამცემიანძების, ხიდების და მრავალი სხვათა მდგრადობა და ხანმედეგობა. 

მიღებულია ალუმინის კარგი ხარისხის დანაფარები ძნელადლღობად და იშვიათი 

ლითონებზე (Y, Ti, Zr, Hf, Ta, V, Nb, Mo, W და სხვა).  

ალუმინის დანაფარები მაღალ ტემპერატურაზე ექსპლუატციის პირობებში განიცდის 

სარჩული მეტალის სიღრმეში დიფუზიას და ხდება  კოროზიამედეგი (400-1500)0C 

ტემპერატურაზე. 

შესწავლილია ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღების პარამეტრები. კათოდური და 

ანოდური დენის სიმკვრივე, ელექტროლიზის ხანგრძლივობა, დასაფარი მეტალების 

(ნაკეთობების) ზედაპირის მომზადება. მიღბულია კარგი დანაფარები. 

ლაბორატორიის მიერ შემოთავაზებული დაბალტემპერატურული (95-100)0C ალუმინის 

გალვანური დანაფარების გარდა კოროზიის წინააღმდეგ გვესახება კომპოზიციური მასალები 

(ინტერმეტალიდები, პოლილითონური ფხვნილები, ლითონთა ბორიდები და სილიციდები) 

მიღებული Al და Mn, ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W) 

არალითონების B და Si შემცველი ნაერთების ნალღობებიდან ელექტროქიმიური სინთეზით 
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მიღბული კოროზია, ცვეთა და თერმომედეგი დანაფარები. ელექტროქიმიური სინთეზით (600-

800)0C მიღებული ინტერმეტალიდები, ლითონთა ფხვნილები, ბორიდები და სილიციდები: YAl3, 

YAlV, YMoMn, Al5(MnSi)2, YMnSi, NbMoB, MoTa(Nb)Co. ამ ნაერთების სინთეზის დროს (600-800)0C 

ადგილი აქვს სარცული ლითონის (ფოლადების) და Ti და Ta  ელექტროქიმიურ დაფარვას და 

ზედაპირულ ელექტროქიმიურ ლეგირებას, რაც იძლევა ძვირადღირებული მეტალების 

ეკონომიის საშუალებას. ფოლადების თვისებები გაპირობებულია მხოლოდ ზედაპირული 

ფენების შედგენილობით. 

  

თემა 14: 

2019 წლის ეტაპი:  

პოექტის ხელმძღვანელი - რ.ჩაგელიშვილი 

    (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 14)                                                                                                                                                      

1. სპილენძის ოქსიდური მადნის ან კონცენტრატის სეგრეგაციული გამოწვის პროცესის  და  

გამოწვის პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების  პროცესის  ოპტიმალური   რეჟიმების 

დადგენა(ელქიმია,კიმსი).                                                                                                                                         

2. სპილენძის ოქსიდური  მადნის გადამუშავების ტექნოლოგიური სქემის დადგენა.   (ელქიმია, 

კიმსი) 

ბოლნისის რაიონის საბადოს დაბალხარისხიანი, ძნელადგამდიდრებადი ოქროშემცველი 

სპილენძის ოქსიდური, შერეული მადნების, მეორადი კვარციტების გადასამუშავებლად, მათგან 

სპილენძისა და კეთილშობილი ლითონების ამოკრების მიზნით, გამოყენებულია  სეგრეგაციის 

მეთოდი. 

      გასულ საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ექსპერიმენტების შედეგები გვიჩვენებენ, რომ 

ზემოთ აღნიშნული მადნების სეგრეგაციული გამოწვის პროცესი დადებითად მოქმედებს 

სეგრეგაციის პროდუქტის შემდგომი ფლოტაციური გამდიდრების პროცესზე. მეორადი 

კვარციტების (Au - 2გ/ტ,  Cu - 0,021%) გამოწვის შედეგად მიღებული სეგრეგაციის პროდუქტის 

ფლოტაციური გამდიდრების შედეგად კონცენტრატში ოქროს ამოღების ხარისხი შეადგენდა 

79,6%-ს, ხოლოს პილენძისა - 76,8%-ს. 

   ექსპერიმენტებისთვის აწყობილი და დამონტაჟებული იქნა მცირე წარმადობის ღუმელი (30 გ. 

მადანი). საჭირო იყო სამი ექსპერიმენტის ჩატარება, რათა ფლოტაციისთვის საჭირო სეგრეგაციის 

პროდუქტი დაგროვილიყო. შემდეგ დამზადდა მოზრდილი ღუმელი ( 200გ.). 

  მოზრდილ ღუმელში ჩატარდა სეგრეგაციული გამოწვა როგორც მეორადი კვარციტების, ასევე 

ოქსიდური მადნების. მეორადი კვარციტების სეგრეგაციის პროდუქტის ფლოტაციის შედეგად, 

როცა ფლოტორეაგენტად ნავთი იქნა გამოყენებული, ოქროს ამოღების ხარისხი 76%-ს აღწევდა, 

ხოლო სპილენძის - 78%-ს. ფლოტაციისთვის ბუთილის ქსანტოგენატის გამოყენების შემთხვევაში 

ამოღების ხარისხი ოქროსა და სპილენძისთვის 50%-ზე დაბალი იყო. 

   მეორადი კვარციტების სეგრეგაციული გამოწვის პროცესზე ტემპერატურის გავლენის 

შესასწავლად ჩატარდა ექსპერიმენტები 7500, 8000, 8500 და 9000C ტემპერატურებზე. 

ექსპერიმენტების შედეგად დადგინდა, რომ მეორადი კვარციტების გადამუშავება ამ მეთოდით 

მიზანშეწონილი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ კონცენტრატში ოქროს შემცველობა 14 გ/ტ და 

24 გ/ტ -ს აღწევდა. ლითონების ამოღების ხარისხი 50%-ზე დაბალი იყო. ეს შესაძლებელია 
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ანალიზების ცდომილებამაც განაპირობა. 

   ამის შემდგომ სეგრეგაციული გამოწვა ჩაუტარდა სპილენძის ოქსიდურ მადანს. სეგრეგაციული 

გამოწვის პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების შედეგად მიღებული კონცენტრატების და 

კუდების ქიმიურმა ანალიზებმა აჩვენეს, რომ სპილენძის შედარებით დაბალი ამიღების 

ხარისხისა, სეგრეგაციის პროცესი მიმდინარეობს, მხოლოდ საჭიროა პროცესის ოპტიმალური 

პირობების შერჩევა. ამიტომ, სპილენძის ამოღების ხარისხის გაზრდის მიზნით, გადაწყდა 

ჩატარდეს სპილენძის ოქსიდური მადნის წინასწარ დამჟანგველი გამოწვა და შემდეგ გამომწვარი 

მასის სეგრეგაციული გამოწვის ოპტიმალური პირობების შერჩევა. 2020 წლის მარტის ბოლომდე 

მოხდება ამ ექსპერიმენტების დასრულება და მიღებული შედეგების მიხედვით გაფორმდება 

სტატია. 

თემა 15:  

პოექტის ხელმძღვანელი - მ.ავალიანი 

(ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 15) 

2019 წლის ეტაპი 

K-Ga, K-In, Ag-Inშემცველი მრავალკომპონენტიანი სისტემების შესწავლა 100-350 °C და 

პირველად მიღებული არაორგანული პოლიმერების აგებულების, თვისებების კვლევა სხვადასხვა 

მეთოდით 

კვლევების შედეგად განხორციელებულია არაორგანული პოლიმერების - 

კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და ფუნდამენტური კვლევა. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების სინთეზის, მათი აგებულების 

და დგენის , თვისებების შესწავლის სფეროში.  

ტექნოლოგია ემყარება პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-ნალღობების და კონდენსაციის გზით 

დღემდე უცნობი ახალი კონდენსირებული ფორმების - არაორგანული ოლიგომერების, ციკლური 

ნაერთების და გრძელჯაჭვიანი პოლიმერული ნაერთების მიღებას პოლიკომპონენტური 

სისტემებიდან𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂100-350°Cტემპერატურულ ინტერვალში.  

 ჩატარებულია მიღებული ნაერთების ქიმიური ანალიზი და შერჩეულია კონდენსირებულ 

ნაერთებში ფოსფორის, გალიუმის, ინდიუმის და ერთვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდები. პირველადაასინთეზირებულიინდიუმ-ვერცხლისდა გალიუმ-

ვერცხლის ორმაგიციკლოტეტრაფოსფატები, სინთეზირებულია აგრეთვე მრავალი ოლიგო- , 

ციკლო და პოლიფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ მონო- და პოლივალენტურ მეტალებს. 

ნაერთები შესწავლილია გარდა გრავიმეტრული, ფოტომეტრული, მოცულობითი, 

ატომურ-აბსორბციული მეთოდებისა, აგრეთვე რენტგენოფაზურიდა რენტგენოსპექტრალური 

ანალიზისმეშვეობით. მიღებული შედეგები გაანალიზებულია და შედარებულია სამეცნიერო 

პუბლიკაციებში არსებულ მონაცემებთან და მოტანილია ინდიცირებული რენტგენოგრამები 

.დადგენილია, რომ პოლიმერების საკრისტალიზაციო პირობების და პროდუქტის თვისებების 

გაანალიზებით შესაძლებელი ხდება მიზნობრივი თვისებების მქონე ახალი არაორგანული 

პოლიმერების სინთეზი და ასევე მონოკრისტალების ჩამოყალიბების რეჟიმების დადგენა. 

გარდაამისა, აღნიშნული ფუნდამენტური კვლევებისგაღრმავება შესაძლებლობას იძლევა, 

არაორგანული პოლიმერების ნაერთთა ქიმიაში შეიქმნას ან/და სრულყოფილი ქნას მონაცემთა 

ბაზა.  
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 სინთეზირებული ფრიად საინტერესო და შეიძლება ითქვას-უნიკალური კრისტალური 

არაორგანული პოლიმერული ნაერთი შესწავლილია გრავიმეტრული, რენტგენოფაზური, 

თერმოგრავიმეტრული ანალიზით და რენტგენოსპექტრალური მეთოდით.  

 

 

თემა 16: 

პოექტის ხელმძღვანელი - მ.ცინცაძე 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 16) 

2019 წლის ეტაპი: 

სხვადასხვა ლითონებთან :(Mn(II)-Co(II), Mn(II)-Ni(II), Mn(II)-Cu(II), Mn(II)-Zn(II), Co(II)-Ni(II), 

Co(II)-Cu(II), Co(II)-Zn(II), Ni(II)-Cu(II), Ni(II)-Zn(II)) კოორდინაციული 

ნაერთები,დიმეთილსულფოქსიდთან,  დიმეთილფორმამიდთან, ჰიდრაზინებთან და 

ჰიდრაზონებთან 

1. კობალტის ქლორიდული და თიოციანატური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა 

 

       სინთეზირებულია  კობალტ(II) - ის ქლორიდული, თიოციანატური, ნიტრატული და 

სულფატური 4 ახალი შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი პარა-

დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონ - (L)  - სა  და 2 - ამინო - 6 - 

მეთილპირიდინი  - (L1)  -  თან. ყველა ნაერთი გამოყოფილია მყარ მდგომარეობაში.  დადგენილია 

მათი ქიმიური შედგენილობა, შეფერილობა, ლღობის ტემპერატურა და ხსნადობა ორგანულ და 

არაორგანულ გამხსნელებში.   

სინთეზირებული ნაერთები შესწავლილია თერმოგრავიმეტრული მეთოდით და შთანთქმის 

ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდით.  დადგენილია ორგანული ლიგანდების, წყლის 

მოლეკულების და აციდოლიგანდების  კოორდინირების წესი სინთეზირებულ ნაერთებში და 

კომპლექსის შიდა სფეროში ლიგანდის შესვლის ფორმა.  

როგორც  შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების შესწავლა ააჩვენებს,  რომ L 1ლითონთან 

კოორდინაციულ ბმებს წარმოქმნიან ჰეტეროციკლის აზოტის ატომის საშუალებით, ხოლო 

ჰიდრაზონის L - ის მოლეკულები კოორდინირებული არიან ცენტრალურ ატომებთან 

კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის და აზომეთინური ჯგუფის აზოტის ატომებით. შესაბამისად, 

წარმოიქმნება ხუთწევრიანი ლითონოციკლები, რაც შეეხება ჰეტეროციკლის აზოტის ატომს, იწ 

სპექტრების მონაცემების მიხედვით ჰიდრაზონების მოლეკულების აღნიშნული ატომები ლითონ 

- კომპლექსწამომქმნელთან კოორდინაციულ ბმას არ წარმოქმნიან.   რაც შეეხება წყლის 

მოლეკულებსა და აციდოლიგანდების, კერძოდ, NO3-, Cl-, SO42-, NCS- და წყლის მოლეკულების 

ადგილი შიდა თუ გარე საკოორდინაციო სფეროში განხილულია იწ სპექტრების მონაცემების 

მიხედვით.  

         

აცეტონის იზონიკოტინოილ ჰიდრაზონთან ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი და კვლევა 

სინთეზირებულია ახალი ჰიდრაზონი -  აცეტონის იზონიკოტინოილ ჰიდრაზონი. შესწავლილია 

მისი ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისება და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრი.  

ჰიდრაზონის მოლეკულა შესწავლილია კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. 

გათვლილია მოლეკულის ძირითადი სტრუქტურული და გეომეტრიული მახასიათებლები. 



41 
 

სინთეზირებული ჰიდრაზონის საფუძველზე მიღებულია ზოგიერთი ლითონის 

კოორდინაციული ნაერთები.  

ჰიდრაზონის მოლეკულის კვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრად ემპირიული AM1 მეთოდით 

ჩატარდა  სხვადასხვა გამხსნელში (წყალი, ეთანოლი, მეთანოლი, აცეტონი, დიმეთილფ 

ორმამიდი, დიმეთილ სულფოქსიდი, ქლოროფორმი და ჰექსანი). შედეგად დადგენილია 

სხვადსხვა გამხსნელის გავლენა მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე და 

მისსხვადასხვამახასიათებლებზე, რაც მიზანმიმართული სინთეზის პროგნოზირების  საშუალება 

იძლევა. 

 
კობალტის შერუეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი. 

ორი ორგანული ლიგანდის - პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის 

და 2-ამინო-6-მეთილპირიდინის გამოყენებით სინთეზირებულია კობალტის 

შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი. მარილების სახით შერჩეულია კობალტის 

ქლორიდი, სულფატი, ნიტრატი და თიოციანატი. სინთეზირებული ნაერთები გამოყოფილია 

მყარი სახით. შესწავლილია მათი ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელში, ლღობის ტემპერატურა და 

სხვ. ნაერთების  აღნაგობა დადგენილია შთანთქმის იწ სპექტროსკოპიის მეთოდის გამოყენებით 

და იგეგმება მათი ბაქტერიციდული თვისებების შესწავლა. 

ნიკელის შერეულიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი 

პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნის 

კანონზომიერებების შესწავლა კოორდინაციული  ქიმიის მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  

განსაკუთრებულად საინტერესოა შემთხვევები, როდესაც საკოორდინაციო სფეროში 

ერთდროულად იმყოფებიან სხვადასხვა ლითონების იონები და ორგანული ლიგანდები. ამ 

შემთხვევაში დგება საკითხი ლითონების და ლიგანდების ურთიერთგავლენის და მათ 

თავსებადობის შესახებ. ამგვარ სისტემებში მონობირთვულ ჰეტეროლიგანდურ კომპლექსებთან 

ერთად ინტერეს წარმოადგენენ პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსები.  

ბიბირთვული ჰეტეროლიგანდური ნაერთების სინთეზის მიზნით ლიგანდებად 

შერჩეულია დიმეთილფორმამიდი, იზონიკოტინამიდი. სინთეზირებულია ნიკელის 

შერეულლიგანდიანი კომპლექსური ნაერთი Ni(SCN)2(DMF)2(ინმა)2. აგრეთვე სინთეზირებულია 

ბიმეტალური ჰეტეროლიგანდური კომპლექსური ნაერთები  [Ni(DNF)6][Ni(SCN)4]  და 

[Ni(ინმა)6][Ni(SCN)4], სადაც DNF - დიმეთილფორმამიდი, ინმა - იზონიკოტინამიდი.  

სინთეზირებული ნაერთები გამოყოფილია მყარი სახით. შესწავლილია მათი ხსნადობა 

სხვადასხვა გამხსნელში, ლღობის ტემპერატურა და სხვ. ნაერთების  აღნაგობა დადგენილია 

შთანთქმის იწ სპექტრები შესწავლით.  იგეგმება მათი ბაქტერიციდული თვისებების 

შესწავლა.პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნის 

კანონზომიერებების შესწავლა კოორდინაციული  ქიმიის მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  

განსაკუთრებულად საინტერესოა შემთხვევები, როდესაც საკოორდინაციო სფეროში 

ერთდროულად იმყოფებიან სხვადასხვა ლითონების იონები და ორგანული ლიგანდები. ამ 

შემთხვევაში დგება საკითხი ლითონების და ლიგანდების ურთიერთგავლენის და მათ 

თავსებადობის შესახებ. ამგვარ სისტემებში მონობირთვულ ჰეტეროლიგანდურ კომპლექსებთან 

ერთად ინტერეს წარმოადგენენ პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსები. 
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III .ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და სამედიცინო კვლევებისათვის ახალი მეთოდების 

შემუშავება. 

მესამე ქვეპროგრამის ფარგლებში კვლევები განხორციალდა შემდეგი მიმართულებებით: 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

თემა: 

ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო , ცეცხლდამცავი 

მასალების ცეცხლმედეგობის 

შესწავლა და მათი ეფექტური 

გამოყენების პირობების 

დადგენა.                           

 2019 წლის ეტაპი:                             

ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო , ცეცხლდამცავი 

მასალების ცეცხლმედეგობის 

შესწავლა და მათი ეფექტური 

გამოყენების პირობების 

დადგენა. 

 

თემა: 

2019 წლის ეტაპი: 

ციკლოპენტანდიძმარმჟავების 

ელექტროლიტური 

დისოციაციის პროცესების 

თეორიული ანალიზი და 

მათი პარამეტრების 

განსაზღვრა ორიგინალური 

განტოლებების გამოყენებით 

 

 

 

ამორტიზირებული დენის 

ქიმიური წყაროების  

რეციკლირების ეფექტური 

2019-2020 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023წ.წ. 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი; 

ქიმ.მეცნ.კანდ. 

ლ.ღურჭუმელია  

 

ძირითადი შემსრულებლები:  

ქიმ.მეცნ.კანდ. მ. ცარახოვი;   

 ქიმ.მეცნ.კანდ.ზ. ხუციშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი; 

ქიმ.მეცნ.დოქტ.ე.კვარაცხელია 

 

შემსრულებელი:  

რუსუდან კურტანიძე 

 

 

 

 

 

პროექტის 

ხელმძღვანელი:მთ.მეცნ.თან. 

თინათინ ლეჟავა  
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

ტექნოლოგიის შემუშავება 

2019 წლის ეტაპი:        

ბატარეების სამომხმარებლო 

ბაზრის  და მათი 

რეციკლირების  თანამედროვე 

ტექნიკის დონის ანალიზი. 

 

                                                               

თემა: 

საქართველოს ზოგიერთი 

რეგიონის მოსახლეობის თმის  

ანალიზი ტოქსიკური 

ელემენტების შემცველობაზე 

და საჭიროების შემთხვევაში 

ბაღ-ბოსტნისა და შინაური 

ცხოველების ბეწვის შემოწმება 

დამაბინძურებელი წყაროს 

აღმოსაჩენად. 

2019 წლის ეტაპი:                     

ბოლნისის მოსახლეობის 

მონიტორინგი მძიმე 

მეტალების შემცველობაზე 

თმის  პოლაროგრაფიული 

ანალიზის საფუძველზე. 

 

თემა: 

მედიცინასა და 

ფარმაკოლოგიაში 

გამოყენებადი ზოგიერთი 

პოლიკარბონმჟავას შესწავლა 

ვოლტამპერული მეთოდით 

სხვადასხვა გამხსნელში. 

2019 წლის ეტაპი: 

მედიცინასა და 

ფარმაკოლოგიაში 

გამოყენებადი ტრიმეზინის 

მჟავის  (1,3,5-ბენზოლ-

ტრიკარბონმჟავა),  შესწავლა 

ვოლტამპერული მეთოდით 

სხვადასხვა გამხსნელში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი შემსრულებლები: 

აკად.დოქტ. დავით გოგოლი 

ქიმ.მეცნ.კანდ.ნანა ქოიავა 

ქიმ.მეცნ.კანდ.იზოლდა 

კახნიაშვილი 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი,ქიმ.მეცნ.დოქ

ტ 

ჭელიძე თამარი 

ძირითადი შემსრულებლები: 

 

1. ენუქიძე ლიანა - 

 თემის ხელმძღვანელი 

2.ჩანკაშვილი მანანა 

ექსპერიმენტული 

მონაცემების დამუშავება 

3.ლოლაძე თეონა -

ექსპერიმენტული 

მონაცემების მიღება და 

დამუშავება 

 

 

 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი,ქიმ.მეცნ.დოქ

ტ 

ჭელიძე თამარი 

 

თემის ხელმძღვანელი 

გურგენიძე ირინე -

კონსულტანტი 

ჯაფარიძე შუქრი  

ლაბორანტი 

შიგარდელაშვილი სალომე   
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თემა        

2019 წლის ეტაპი: 

თემა:ოზონის  დაშლის  

დინამიკის  შესწავლა 

ოზონირებულ სასმელ წყალში 

 

თემა: 

არადეფიციტური მეტალური 

კატალიზატორებით 

მოდიფიცირებული საანოდე 

მასალების შემუშავება 

სათბობის ელემენტებისათვის 

და მისი გამოყენებით 

ჩამდინარე წყლების გაწმენდა 

ტოქსიკური მინარევებისაგან. 

2019 წლის ეტაპი: 

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის 

პირდაპირი ჟანგვის სათბობის 

ელემნტის მუშაობის 

ოპტიმალური პარამეტრების 

განსაზღვრა. 

 

 

თემა :      

მადნეულის სპილენძ–

კოლჩედანური საბადოების 

კარიერული წყლების 

გაწმენდა–  გადამუშავება 

ადგილობრივი ნედლეულის 

გამოყენებით   

2019 წ.  ეტაპი   

ბარიუმის სულფიდის 

მიღების პროცესის  შესწავლა 

ადგილობ-რივი  ნედლეულის  

ბაზაზე - ჩორდის ბარიტისა  

და ტყიბულის  ნახშირისაგან  

აღდგენის გზით.   

 

 

2019 წ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმძღ. რ.თუშურაშვილი 

შემსრულებლები: 

 მ.ფანჩვიძე 

ც.ბასილაძე 

გ.შანიძე,  

მ.მამარდაშვილი 

ნ.კვირკველია 

 გ.ხიდეშელი 

 

 

ხელმძღვანელი: 

პაატა 

ნიკოლეიშვილი,უფროსი 

მეცნ.თან.  

შემსრულებლები: 

ვ. კვესელავა (უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი);  

გ. გორელიშვილი (უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი);  

რ. კურტანიძე (მეცნიერ  

თანამშრომელი); ს 

დ. შარაბიძე (მეცნიერ  

თანამშრომელი); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 თემის ხელმძღვანელი  და 

შემსრულებელი -  

რუსუდან დუნდუა, უფროსი   

მეცნიერ-თანამშრომელი  
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

თემა: 

K3 სასუქ-სტიმულატორის 

გავლენა ნიადაგის 

ნაყოფიერების ზრდის 

მაჩვენებელზე სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონში. 

2019 წ.  ეტაპი   

K3 სასუქ–სტიმულატორის 

გავლენა ნიადაგის 

ნაყოფიერების ზრდის 

მაჩვენებელზე სამცხე- 

ჯავახეთის რეგიონში. 

ახალციხე–ბორჯომის 

რაიონები. 

 

თემა: 

საქართველოს  ძირითადი 

ავტობანის   მიმდებარე  

ნიადაგებში  ტყვიის  

განსაზღვრა―.  

2019  წლის  ეტაპი :   

 ტყვიის კონცენტრაციის   

განსაზღვრა     კასპის  და  

გორის   რაიონების   

ტერიტორიაზე   გამავალ   

ავტობანის   მიმდებარე   

ნიადაგებში. 

 

 

 

 

2019-2021 წ.წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 -2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

თემის ხელმძღვანელი   

რუსუდან გიგაური, უფროსი   

მეცნიერ-თანამშრომელი  

შემსრულებლები - 

ნინო ბიჭიაშვილი - მაგისტრი,  

ინჟინერი 

მარიამ ვიბლიანი - ქიმიკოსი, 

ინჟინერი 

ლაშა ხვიჩია - მაგისტრი  

ბექა ჩხეიძე - ბაკალავრი  

 

 

 

ხელმძღვანელი - შ. ჯაფარიძე 

, 

მთავარი მეცნ.თან. 

შემსრულებლები:  

1. .დ. ძანაშვილი 

ქიმ.მეცნ.კანდ. 

2.დ.ექვთიმიშვილი-ინჟინერი  

3.ნ.ხავთასი- ქიმ.მეცნ.კანდ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლ 

 

 

 

ევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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თემა 17: 

პოექტის ხელმძღვანელი - ლ.ღურჭუმელია 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 17) 

 

2019 წლის ეტაპი:       

  ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად უსაფრთხო , ცეცხლდამცავი მასალების ცეცხლმედეგობის შესწავლა 

და მათი ეფექტური გამოყენების პირობების დადგენა. 

 

პროექტის ფარგლებში მინერალური ნედლეულის: ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტებისა 

და თიხაფიქლების მაღალდისპერსული, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების საფუძველზე 

დამზადებული იქნა ახალი ტიპის მაღალეფექტური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო და იაფი 

პოლიურეთანული ცეცხლდამცავი საფარები, რომელთა დამზადების ტექნოლოგია არსებითად 

განსხვავდება სერიული წარმოების იმპორტული ცეცხლდამცავი მასალების დამზადების 

ტექნოლოგიისაგან. ცეცხლდამცავი საფარი მზადდება შემკვრელი ნივთიერებებისა და 

შემავსებლის მექანიკური შერევით და არ საჭიროებს ძვირადღირებული, ფოსფორ და 

ჰალოგენშემცველი ანტიპირენების  დამატებას, რაც მნიშვნელოვნად აისახება მასალის დაბალ 

თვითღირებულებაზე იმპორტულ ანალოგებთან შედარებით. 

   შემკვრელად  შევარჩიეთ პოლიურეთანული  ფისები, რომელთა პოპულარობა განპირობებულია 

დაბალი  ფასით,    დამზადების  მარტივი  ტექნოლოგიური პროცესით, მაღალი ექსპლოატაციური 

თვისებებითა და  ხანძარუსაფრთხოებით (ძნელადაალებადი –წვადობის ჯგუფი В1). 

შემავსებლად ვიყენებთ ჩვენს მიერ შემუშავებულ  მინერალური ნედლეულის (ცეოლითების, 

პერლიტების, დოლომიტებისა და თიხაფიქლების) მაღალდისპერსულ კომპოზიციურ ცეცხლმაქრ 

ფხვნილებს( პროექტი – #GNSF/ST07/4-184`უჰალოგენო, არატოქსიკური, მინერალური 

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების  შემუშავება― და პროექტი – #GNSF –216770 „ახალი 

ტიპის ცეცხლმაქრი ფხვნილები და ქაფ–სუსპენზიები დამზადებული ადგილობრივი 

მინერალური ნედლეულის საფუძველზე―), რომლებიცხასიათდებიან  მაღალი ინჰიბიტორული 

თვისებებითა და ცეცხლმაქრი უნარით. ისინი ანტიპირენების მსგავსად, ალის ზონაში ახდენენ  

წვის პროცესების ინჰიბირებას, ხოლო ზედაპირულ ზონაში წარმოქმნიან  იზოლაციურ დამცავ  

ფენას, რომელიც აფერხებს სითბოს გადაცემას  წვად  მასალაზე,  გამორიცხავს  წვადი მასალის 

უშუალო კონტაქტს ჰაერთან და ზრდის მასალის ცეცხლმედეგობას.  ამავე დროს აღსანიშნავია, 

რომ ისინი ინერტული ანტიპირენების მსგავსად  არ მონაწილეობენ  პოლიმერის მიღების  

პროცესში,  შესაძლებელია  მათი  მექანიკური  შერევა   შემკვრელ პოლიმერულ ნივთიერებასთან 

გადამუშავების დროს,  ხოლო  მათგან  განსხვავებით  კი  ხასიათდებიან მაღალი 

ექსპლოატაციური თვისებებით, არ ხდება მათი მიგრაცია მასალის ზედაპირზე  და გამორეცხვა 

ექსპლოატაციის პერიოდში. მაშასადამე, ჩვენს მიერ შერჩეული შემავსებლები კომპოზიციურ 

ცეცხლდამცავ მასალებში თვითონ  შეასრულებენ ინერტული ანტიპირენების როლს. 

 

ექსპერიმენტულიკვლევები ჩატარებულია ხის  მასალებისათვის ცეცხლდამცავი საფარის 

დასამზადებლად. ცეცხლდამცავი საფარი მზადდება პოლიურეთანული ფისებისა და 

ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტებისა და თიხაფიქლების მაღალდისპერსული 

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების  მექანიკური შერევით. მიღებული საფარებისათვის  

სტანდარტული ლაბორატორიული მეთოდებით შევისწავლეთ  ექსპლოატაციური 

თვისებები:ადგეზიური სიმტკიცე,სიმტკიცე დარტყმისას,  ჰიგროსკოპულობა და ხელოვნური 

დაბერება -  წვადობის უნარი (КИ) და ცეცხლმედეგობა – „საცეცხლე მილი―–GOST 1708-

71მეთოდით, რომელიც გამოიყენება  სამშენებლო მასალებისათვის  წვადობის ჯგუფის 
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დასადგენად. 

დადგენილია, რომ მიღებული საფარები ექსპლოატაციური თვისებებით არ ჩამოუვარდებიან 

იმპირტულ ანალოგებს, ხოლო წვადობის ჯგუფის მიხედვით ისინი მიეკუთვნებიან  ძნელადწვად 

მასალებს. ასევე დადგენილია, რომ პოლიურეთანულ ფისებში შემავსებლის დამატებით მათი 

წვადობის უნარი მნიშვნელოვნად მცირდება (КИ25%–დან 40–45%–მდე იზრდება), 

ექსპლატაციური თვისებები უმნიშვნელოდ იცვლება, ხოლო ცეცხლმედეგობა მნიშვნელოვნად 

იზრდება. რაც უფრო მაღალეფექტური ცეცხლდამცავი საფარების დამზადების საშუალებას 

გვაძლევს.   

ამრიგად, მიღებული საფარები თავიანთი ექსპლოატაციური თვისებებითა და ცეცხლმედეგობით  

სრულად დააკმაყოფილებენ მშენებლობაში გამოყენებული მასალებისადმი   ნორმატიული 

დოკუმენტაციით  წაყენებულ მოთხოვნილებებს და იმპორტული ანალოგებისაგან განსხვავებით 

იქნებიან არატოქსიკური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო და გაცილებით იაფი.აქედან გამომდინარე 

შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს მიერ მიღებული ცეცხლდამცავი საფარები ახლოს იქნებიან 

ბაზრის რეალურ მოთხოვნილებებთან.   

 

 

თემა 18: 

პოექტის ხელმძღვანელი - ე.კვარაცხელია 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 18) 

 

2019 წლის ეტაპი:       

ციკლოპენტანდიძმარმჟავების ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესების თეორიული ანალიზი 

და მათი პარამეტრების განსაზღვრა ორიგინალური განტოლებების გამოყენებით 

      ციკლოალკანდიძმარმჟავები წარმოადგენენ არაარომატულ ციკლურ დიკარბონმჟავებს, 

რომლებიც გამოიყენებიან მრეწველობაში როგორც ფარმაცევტული წარმოების შუალედური 

აგენტები. მათი ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესები არ არის საკმარისად 

გამოკვლეული. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ სწორედ მათი ხსნარების 

თავისებურებები, მათი მჟავიანობა და აღნაგობა განაპირობებს მათ პრაქტიკაში გამოსაყენებელ 

თვისებებს, გასაგებია, რომ ამ პროცესების შესწავლა წარმოადგენს დიდ მეცნიერულ და 

პრაქტიკულ ინტერესს.  

 

 

კვლევების შედეგად დადგენილია შემდეგი: 

                  

1. ავტორების მიერ შემუშავებული სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების 

დისოციაციის პროცესების ანალიზის ორიგინალური მეთოდის გამოყენებით 

შესწავლილია ციკლოპენტანდიძმარმჟავების (3-მეთილციკლოპენტან-1,1-დიძმარმჟავა, 

ცის-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა და  ტრანს-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა) 

ელექტროლიტური დისოციაციის რთული პროცესების კანონზომიერებები.  

2. განსაზღვრულია ისეთი მნიშვნელოვანი დისოციაციის პარამეტრები, როგორიცაა ყველა 
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საფეხურის ჩვეულებრივი და ―პარციალური‖ ხარისხები (ეს უკანასკნელი სიდიდე 

ავტორების მიერ არის შემოთავაზებული), ყველა ანიონისა და არადისოცირებული მჟავას 

მოლეკულების კონცენტრაცია, pH-ის სიდიდეები აღნიშნული მჟავების განზავებული 

ხსნარების კონცენტრაციის ფართო ინტერვალში (0.0001 - 0.01M).  

3. დებაი–ჰიუკელის თეორიის მეორე მიახლოების განტოლების დახმარებით გათვლილია 

ორივე მჟავას  სხვადასხვა ანიონებისა და წყალბადის იონების აქტიურობის 

კოეფიციენტები მჟავების კონცენტრაციის ზემოთ აღნიშნულ ინტერვალში.  

4. შემოთავაზებულია შედარებით მარტივი სახის ემპირიული განტოლებები, რომელთა 

დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დისოციაციის პარამეტრების სიდიდეების 

სწრაფი მიახლოებითი განსაზღვრა. 

 

 

 

თემა 19: 

პოექტის ხელმძღვანელი - თ.ლეჟავა 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 19) 

 

2019 წლის ეტაპი:    

 ბატარეების სამომხმარებლო ბაზრის  და მათი რეციკლირების  თანამედროვე ტექნიკის დონის 

ანალიზი.  

 

ამორტიზებული დენის ქიმიური წყაროების მართვის მიმართულებით განვითარებულ ქვეყნებში 

შემუშავებულია სპეციალური რეგულაციები. მრავალ ქვეყანაში უკვე ფუნქციონირებს მათი 

შეგროვების და გადამუშავების კარგად ჩამოყალიბებული სისტემა. 

 

საქართველოში აღნიშნული სახეობის ნარჩენები  დღემდე ნაგავსაყრელებზე ხვდება 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად,  მიუხედავად იმისა, რომ  2014 წლის 26 დეკემბერს ქვეყნის 

პარლამენტის მიერ ნარჩენების  მართვის კოდექსის  დამტკიცების შემდეგ, საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები და მათ შორის ჩვენი კვლევის ობიექტი- მოხმარებული ბატარეები (სპეციფიკური 

ნარჩენები)  გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცა.  კოდექსის თანახმად ნარჩენების მართვა 

ეფუძნება შემდეგ იერაქიას: პრევენცია; ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება და 

რეციკლირება.  

 

2016-2020 წლების ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში  [საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება №160 01.04.2016] მითითებულია, რომ 2020-2030 წლების პერიოდში  დენის 

ქიმიური წყაროების- ბატარეების სეპარაციული შეგროვება და რეციკლირების მინიმალური 

მაჩვენებელის 20%-დან  80%-მდე გაზრდა სახელმწიფოს ვალდებულებაა. 

პროექტის მიზანია დღევანდელი ბაზრის კონიუქტურის გათვალისწინებით მანგანუმის 

ნაერთების შემცველი დენის ქიმიური წყაროების (ბატარეების) რეციკლირების 

კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიის შემუშავება. 

წარმოდგენილ პროექტს საფუძვლად დაედო ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების 

მიმართულებით ინსტიტუტში 1997-2005 წლებში ჩატარებული  კვლევების მონაცემებზე 

დაყრდნობით შემუშავებული მეთოდები და კონსტრუქციები [1- 5].  
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დენის ქიმიური წყაროების ინდუსტრიის ძირითადი სეგმენტებია: ერთჯერადი გამოყენების 

პირველადი  ელემენტები;  მეორეული ელემენტები, აკუმულატორები; საწვავი ელემენტები; 

კონდენსატორები. მანგანუმის ოქსიდები გამოიყენება ოთხივე ტიპის დენის ქიმიურ წყაროებში. 

პირველად და მეორეულ ელემენტებსა და კონდენსატორებში საკათოდე მასალის სახით, ხოლო 

საწვავ ელემენტებში- კატალიზატორის სახით. 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული იქნა დენის ქიმიური წყაროების  რეციკლირების  

თანამედროვე ტექნიკის დონის  შესწავლა. კვლევის პროცესში გამოყენებული იყო  სამეცნიერო 

ლიტერატურის  და საპატეტო  ფონდების მონაცემთა ბაზები. 

საპატენტო ძიება ჩატარდა შემდეგი რეგლამენტის მიხედვით: 

-  ელემენტებისა და ბატარეების რეციკლირება; 

- მანგანუმშემცველი მეორადი ნედლეულის გადამუშავება; 

- მყარი ნარჩენების გადამუშავება; 

- მყარი მასალის განცალკევება და სორტირება 

 

ჩატარებული ძიების შედეგად უშუალოდ მანგანუმის ნაერთების შემცველი პირველადი და 

მეორეული ბატარეების რეციკლირებას ეხება 173 დოკუმენტი, რომლის ანალიზმაც გვიჩვენა, რომ:  

 21 საუკუნის მთავარი გამოწვევა არის ლითიუმიანი დენის წყაროები (ცხრილი2);  

 

 დენის ქიმიური წყაროებიდან კომპონენტების ამოღების მიზნით კვლავ ფართოდ 

გამოიყენება გადამუშავების პირო და ფიდრო- და ჰიდროელექტრომეტალურგიული 

მეთოდები.  

  შემოთავაზებული ტექნოლოგიების გარკვეული ნაწილი ეხება ნამუშევარი ელემენტების 

კომპლექსურ გადამუშავებას.  

 

ძიების შედეგად დაფიქსირებული  ტექნიკური და მეთოდოლოგიური სიახლეები გამოყენებული 

იქნება  ბატარეების თანამედროვე  და პროგნოზირებადი  სამომხმარებლო ბაზრიდან 

ფორმირებული ტექნოგენური ნედლეულის (ამორტიზირებული ბატარეების) შემადგენლობების 

შესაბამისად,  ჩვენს მიერ ადრე შემუშავებული ტექნოლოგიური პროცესის მოდერნიზაციისა და 

ოპტიმიზაციისათვის. 

 

 

თემა 20: 

პოექტის ხელმძღვანელი - ლ.ენუქიძე 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 20) 

 

2019 წლის ეტაპი:   

 ბოლნისის მოსახლეობის მონიტორინგი მძიმე მეტალების შემცველობაზე თმის  

პოლაროგრაფიული ანალიზის საფუძველზე. 

 

ბოლო წლებში ბიოლოგიური ობიექტების ანალიზი გახდა ინსტრუმენტული ანალიზის 

მეთოდების გამოყენების ერთ-ერთი ძირითადი სფერო. ასეთი კვლევები აქტუალურია 
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თანდაყოლილი პათოლოგიების დიაგნოსტიკისას, ასევე პროფესიული დაავადებების დროს, 

რომლებიც დაკავშირებულია სამრეწველო წარმოების სპეციფიკასთან და გარემოს ეკოლოგიური 

მდგომარეობით განპირობებული დაავადებებისას. 

სასმელ წყალში სასიცოცხლოდ აუცილებელი ელემენტების ნაკლებობას, ტოქსიკური და 

რადიოაქტიური ელემენტებით გარემოს დაბინძურებას, არასრულფასოვან კვებას, დაავადებებსა 

და ზოგიერთ წამალს შეუძლია გამოიწვიოს დაავადებები, რომლებსაც საფუძვლად უდევს 

ორგანიზმში მიკროელემენტების ნაკლებობა, სიჭარბე ან დისბალანსი. ადამიანის ორგანიზმში 

მიკროელემენტების შემცველობის შესაფასებლად თმები ისეთივე ინფორმაციის მატარებელია, 

როგორც სხვა დიაგნოსტიკური ბიოსუბსტრატები - სისხლი, შარდი, ფჩხილები. თმებისათვის 

დამახასიათებელია ზრდის ფიქსირებული დინამიკა (0.2-0.5 მმ დღეში), რის გამოც გამოკვლევის 

მომენტში ორგანიზმის მიკროელემენტური სტატუსის ადეკვატური შეფასებისათვის საუკეთესოა 

თმების ძირის ნაწილი. ელემენტები, რომლებიც, სისხლთან ერთად, ხვდება თმების უჯრედებში, 

ორგანიზმის მინერალურ მიმოცვლაში ერთვებიან გარკვეული სირთულით. თმებში ხდება 

მიკროელემებტების კონცენტრირება, განსხვავებით სისხლისაგან, რომელიც ორგანიზმში 

ძირითადად ტრანსპორტის ფუნქციას ასრულებს [1,2]. თმები სრულად ასახავენ როგორც 

ტოქსიკური (Pb, Cd, As და ა.შ.), ასევე სიცოცხლისთვის აუცილებელი ელემენტების (Cu, Zn, Fe და 

ა.შ.) შემცველობის დონეს. სისხლის მიკროელემენტური შემცველობა პირველი რეაგირებს მძიმე 

მეტალების შემცველობის დონის გაზრდაზე, მაგრამ შეიძლება არ ასახოს ორგანიზმში მათი 

შემცველობის რეალური დონე. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ისეთი ბიოსუბსტრატების კვლევა, 

რომლებიც სრულად ასახავენ ცოცხალი ორგანიზმის ელემენტურ სტატუსს. ამ მხრივ ყველაზე 

ინფორმატიულია თმები, ვინაიდან ისინი წარმოადგენენ ადამიანის ―ელემენტურ პორტრეტს‖.  

თმებში მიკროელემენტების კვლევა საშუალებას იძლევა პათოლოგიური პროცესების 

არსებობა წინაკლინიკურ სტადიაზე გამოვლინდეს, რაც შესაძლებელს ხდის დაავადებების 

პროფილაქტიკაში შესაბამისი კორექტირები იქნას შეტანილი. ყველაფერ ამას აქვს დიდი 

მნიშვნელობა მრავალი დაავადების პრევენციისთვის. თმის ანალიზს განსაკუთრებული 

სარგებელის მოტანა შეუძლია ადამიანის ორგანიზმზე ზოგიერთი მიკროელემენტისა და 

ცალკეული ძმიმე მეტალის ზემოქმედების შესწავლისას [3-5]. თმების ანალიზის მონაცემები 

აჩვენებს, რომ ამჟამად მძიმე მეტალებით მოწამვლის ფაქტები უფრო ხშირია. დღეს მცხოვრები და 

რამდენიმე საუკუნის წინ გარდაცვლილი ადამიანების თმების ქიმიური ანალიზი აჩვენებს, რომ 

მეტალების შემცველობა თმებში ათასჯერ გაიზარდა. ეს, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია 

ეკოლოგიური პირობების მკვეთრ გაუარესებასთან. 

ადამიანის თმის საფუძველზე ორგანიზმში ტოქსიკური მიკროელემენტების რაოდენობრივ 

განსაზღვრას ვახდენთ დიფერენციალურ-იმპულსური პოლაროგრაფიის მეთოდით. 

კვლევის ობიექტად შერჩეულ იქნა ჩვენი ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სადაც განლაგებულია საქართველოში არსებული მოქმედი 

საბადოებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი - კაზრეთის საბადო, რომელიც მდებარეობს 

მდინარე მაშავერას ხეობის ნაპირზე. დაბა კაზრეთში, სადაც უშუალოდ მადნეულის სამთო-

გამამდიდრებელი კომბინატი და მასთან არსებული შპს ―კვარციტი‖ მდებარეობს, სპილენძის 

ბარიტის ოქრო-ვერცხლის შემცველი კვარციტებისა და პოლიმეტალური მადნებიდან ფერადი 

ლითონების მოპოვება ხდება ღია კარიერული წესით. 

სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა ზოგიერთი მძიმე ლითონის შემცველობის შესწავლა (Cu, 



51 
 

Pb, Cd, Zn) ქალაქ ბოლნისის მაცხოვრებლების თმებში. სულ ჩატარებულ იქნა 41 ქალის, 

მამაკაცისა და ბავშვის თმის სინჯის ანალიზი. 

Cu(II)-ის მომატებული რაოდენობა დაფიქსირებული იქნა მხოლოდ ერთი ქალბატონის 

შემთხვევაში. Cu(II)-ის ნორმის ქვევით მაჩვენებელი დაფიქსირდა საანალიზო სინჯის 21 %-ში.  

ტყვიის შემცველობა ნორმაშია ყველა აღებულ სინჯში. განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს 

კადმიუმის გაზრდილი შემცველობა, რომელიც აღინიშნა სინჯების 9.7 %. ეს საკმაოდ მაღალი 

მაჩვენებელია, რადგან ადამიანის თმაში 2.2 მგ/კგ-ზე ზევით კადმიუმის შემცველობამ შეიძლება 

გამოიწვიოს სიკვდილი. 2006-2008 წლებში ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა საქართველოს 

ძირითად ქალაქებში ზოგიერთი მძიმე მეტალის შემცველობის განსაზღვრა მაცხოვრებლების 

თმებში: თბილისი, რუსთავი, მცხეთა, ქუთაისი, ბათუმი, ზესტაფონი. არცერთ სინჯში კადმიუმის 

მომატებული რაოდენობა არ აღინიშნა. 

შეშფოთებას იწვევს ზემოაღნიშნულ რეგიონში ადამიანების თმაში თუთიის მომატებული 

შემცველობაც. როგორც ექსპერიმენტმა აჩვენა აღებული სინჯების 26.8 %-ში აღინიშნება თუთიის 

მომატება. მხოლოდ ერთ სინჯში თუთიის შემცველობა ნორმაზე დაბალია. 

 

თემა 21: 

პოექტის ხელმძღვანელი - ი.გურგენიძე 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 21) 

 

2019 წლის ეტაპი:   

მედიცინასა და ფარმაკოლოგიაში გამოყენებადი ტრიმეზინის მჟავის  (1,3,5-ბენზოლ-

ტრიკარბონმჟავა),  შესწავლა ვოლტამპერული მეთოდით სხვადასხვა გამხსნელში. 

 

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი იქნა პოლიკარბონმჟავათა კლასის წარმომადგენელი 

ტრიმეზინის მჟავა (1,3,5-ბენზოლტრიკარბონმჟავა), რომელიც ფართოდ გამოიყენება 

მედიცინაში. ვინაიდან პრაქტიკული თვალსაზრისით საინტერესოა სხვადასხვა სიბლანტის 

მქონე გამხსნელში მისი ქცევა, გარდა წყალხსნარებისა და ეთილის სპირტხსნარებისა, შერჩეული 

იქნა მაღალი სიბლანტის მქონე გამხსნელი  ორატომიანი სპირტი - ეთილენგლიკოლი. 

ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ტრიმეზინის მჟავა 0.5 M NaClO4-ის ფონზე როგორც წყალხსნარში, 

ასევე ეთილის სპირტის და ეთილენგლიკოლის ხსნარებში, არის ელექტროქიმიურად აქტიური. 

ტრიმეზინის მჟავა სამივე გამხსნელში იძლევა ერთტალღიან, დიფუზური ხასიათის მრუდებს, 

ნახევარტალღის პოტენციალის შემდეგი მნიშვნელობით: წყალხსნარში E1/2 = - 1.73 ვ,  ეთილის 

სპირტხსნარში E1/2 = - 1.95 ვ,  ხოლო ეთილენგლიკოლის ხსნარში E1/2 = -1.85ვ.                                                                                                                                                                                     

მოცემულია ტრიმეზინის მჟავას კლასიკური პოლაროგრაფიული მეთოდით გადაღებული 

კონცენტრაციული დამოკიდებულება 0,5M NaClO4-ის წყალხსნარში (ნახ. 3), ეთილის სპირტის 

ხსნარებში (ნახ. 5) და ეთილენგლიკოლის ხსნარებში (ნახ. 7). სამივე გამხსნელში დიფუზური 

ტალღის სიმაღლე კონცენტრაციის პირდაპირპროპორციულია, რაც იძლევა მათი განსაზღვრის 

საშუალებას კონცენტრაციის ზღვრებში: წყალში c=3.2.10-41.6.10-3M (ნახ.4), ეთილის სპირტში 

c=3.39.10-42.83.10-3M (ნახ.6) და ეთილენგლიკოლში c=2.61.10-47.32.10-3M (ნახ.8). 

 

 

თემა 22: 
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პოექტის ხელმძღვანელი -რ.თუშურაშვილი 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 22) 

 

2019 წლის ეტაპი:   

ოზონის  დაშლის  დინამიკის  შესწავლა ოზონირებულ სასმელ წყალში 

ოზონი  ფართოდ  გამოიყენება  სახალხო  მეურნეობის  სხვადასხვა  დარგში-სოფლის 

მეურნეობაში, კვების  მრეწველობაში, მედიცინაში  და  სხვა.   ოზონი  ხელს  უწყობს  როგორც 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების აღმოცენების  ინტენსიფიცირებას  ისე  მათი  

გამოსავლიანობის  ამაღლებას.                                                                                                          ვინაიდან  

მევენახეობა  წარმოადგენს  ქვეყნის  სოფლის  მეურნეობის  პრიორიტეტულ  დარგს, ყურადღებას  

იმსახურებს  ოზონის  გამოყენება, როგორც  ვენახის   მავნებლებთან  ბრძოლის  საშუალება. 

    დიდ  ყურადღებას  იმსახურებს  ოზონის  გამოყენება  სასათბურე  მეურნეობაში   მცენარის  

ზრდის  სტიმულირებისათვის, ამცირებს  რა  როგორც მცენარეზე,  აგრეთვე,  ნიადაგში  და  

ჰაერში  მავნე მიკრობების  რაოდენობას. 

   ოზონირებული  წყლის  მოქმედება  გაცილებით  ეფექტურია,  როგორც  ბაქტერიოციდი,  ვიდრე  

ოზონ-ჰაერის  ნარევისა. დადგენილია, რომ  ჰაერში  ოზონი  არსებობს  რამდენიმე   წუთის  

განმავლობაში,  ხოლო  წყალში  დაახლოებით  ერთ  საათამდე. 

კვების  მრეწველობაში  ოზონიანი  წყლით  დამუშავება  კარგ  ეფექტს  იძლევა  კვების 

პროდუქტების  კონსერვირებისათვის. 

   ზემოთ  აღნიშნულიდან   შეიძლება  დავასკვნათ, რომ  ოზონი  ფართოდ  გამოიყენება  როგორც  

აირად  ასევე  მისი  წყალხსნარის  სახით.  

 უკანასკვნელ  წლებში მრავალ ქვეყანაში ოზონი  სულ უფრო  ხშირად  გამოიყენება 

წყლის  გაუსნებოვნებისათვის  - ქლორის ნაცვლად. ოზონის  დასაშვები  დოზა  სასმელ  წყალში  

არ  უნდა  აღემატებოდეს  0,1  მგ/ლ   

 

სამუშაოში  წარმოდგენილია  სხვადასხვა  მოცულობის( 250 მლ, 1500 მლ )  სასმელი  წყლის 

ოზონირებისპროცესი  განსხვავებული  წარმადობის  ( 2 გ/სთ, 0,8 გ/სთ )  ოზონატორების  

გამოყენებით. კერძოდ,  2 გ/სთ   წარმადობის  ოზონატორის  გამოყენებისას  სასმელ  წყალში            

( 1500 მლ )  უკვე  15 წთ-ში  ოზონის  კონცენტრაცია   აღწევს  2,4 მგ/ლ,  მაშინ  როცა იგივე  

მოცულობის  წყალში   0,8 გ/სთ  წარმადობის  ოზონატორის  გამოყენებისას   ერთ საათში  ოზონის  

კონცენტრაცია  აღწევს  მხოლოდ  1,2 მგ/ლ,  ხოლო  250 მლ  წყალში  იგივე  დროში ოზონის  

კონცენტრაცია   2,4 მგ/ლ  ტოლია.  

    დადგენილია  წყალში  გახსნილი  ოზონის  კონცენტრაცია  და შესწავლილია  მისი  დაშლის  

დინამიკა  ოზონირებული  წყლის  დაყოვნების  პროცესში. კერძოდ,  ორი  სხვადასხვა   მეთოდით 

(ფოტოელექტროკოლორიმეტრული  და  იოდომეტრული )  დადგინდა,  რომ  0,8 გ/სთ  წარმადობის  

ოზონატორის   გამოყენებით  2 – 2,5 საათის  განმავლობაში  ოზონის  კონცენტრაცია   1,2 მგ/ლ-დან   

მცირდება  0,3 მგ/ლ-მდ . ასევე დადგინდა, რომ წყალში  ოზონის  დაშლის  დინამიკა  

დამოკიდებულია  წყლის  ხარისხზე.  

  მიღებული  შედეგების  საფუძველზე  ვასკვნით,  რომ  წყალში  ოზონის  ზღვრული 

კონცენტრაციის  მიღწევის  დრო დამოკიდებულია  ოზონატორის  წარმადობაზე და  წყლის 
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მოცულობაზე . 

 

 

 თემა 23: 

პოექტის ხელმძღვანელი - პ.ნიკოლეიშვილი 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 23) 

 

2019 წლის ეტაპი:   

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემნტის მუშაობის ოპტიმალური 

პარამეტრების განსაზღვრა. 

კონსტრუირებულია ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტი, 

რომელიც წარმოადგენს ფილტრ-პრესული ტიპის ელექტროქიმიურ უჯრედს 

გამოცდილი იყო გაუყოფელი და კათიონ-გაცვლითი მემბრანით გაყოფილი სათბობის 

ელემენტები. შესწავლილი იქნა ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის ჟანგვის პროდუქტების კათოდურ 

პროცესზე გავლენა  და დადგინდა  მაქსიმალური სიმძლავრის მნიშვნელობები. 

შესწავლილია 1M NaH2PO2 გამოყენების პირობებში ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების 

სათბობის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების დამოკიდებულება ტუტის 

კონცენტრაციაზე. 

ასევე, შესწავლილია ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის კონცენტრაციისა და ტემპერატურის გავლენა 

სათბობის ელემენტის მახასიათებლებზე. 

 

             ამგვარად, 

1. კონსტრუირებულია მემბრანით გაუყოფელი და კათიონ-გაცვლითი მემბრანით გაყოფილი 

პირდაპირი მოქმედების NaH2PO2 სათბობის ელემენტები. 

შესწავლილია ერთნაირ პირობებში  გენერირებული დენის სიდიდის დამოკიდებულება 

დროში და დადგენილია, რომ მემბრანით გაყოფილი ელემენტის მუშაობა არასტაბილურია 

განსხვავებით გაუყოფელი სათბობის ელემენტისაგან. პროცესისთვის ოპტიმალურ 

რეჟიმად ჩაითვალა 300C.  

 

2. შესწავლილია NaH2PO2 პირდაპირი ჟანგვის მებრანით გაუყოფელი სათბობის ელემენტის 

ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები და დადგენილია მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმი 

(ელექტროლიტი 1M NaH2PO2 + 2M NaOH, 1 Ω წინაღობაზე 300C მიღებულია 143 მა დენი და 

შესაბამისად 54.6 მვტ სიმძლავრე).  

 

 

 

თემა 24: 

პოექტის ხელმძღვანელი -რ.დუნდუა 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 24) 

 

2019 წლის ეტაპი:                                                                                                                                                            

ბარიუმის სულფიდის მიღების პროცესის  შესწავლა ადგილობრივი  ნედლეულის    ბაზაზე - 
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ჩორდის ბარიტისა  და ტყიბულის  ნახშირისაგან  აღდგენის გზით.   

                    ბარიტს ფართო გამოყენება აქვს . მისგან ამზადებენ საბურღ ხსნარებს; გამოიყენება 

ბარიუმის სულფიდის მისაღებად,   რომლისგანაც შემდეგ იღებენ   ბარიუმის სხვა მარილებს   და   

მინერალურ საღებავს - ლითოფონს, გამოიყენება მედიცინაში,  მინის წარმოებაში, გზების 

მშენებლობაში, ლაქ-საღებავების წარმოებაში, ცემენტის მრეწველობაში, ატომურ მრეწველობასა 

და სხვა.  

        ჩორდის ბარიტის გამოყენებით საქართველოში ლითოფონის წარმოების აღდგენა, ვფიქრობთ, 

რენტაბელური იქნება. ამ მოსაზრებას  ამყარებს  ის გარემოებაც, რომ აღმდგენი აგენტი, რომელიც 

საჭიროა ამ  პროცესში, ნახშირი,   მოიპოვება საქართველოში (ტყიბული-შაორის საბადო) და ასევე 

ხასიათდება მაღალი გეოეკონომიკური შეფასებით.  

        ქუთაისის ლითოფონის ქარხანა , რომელიც ლითოფონის დასამზადებლად ბარიუმის 

სულფიდს  იღებდა  შემოტანილი  ბარიტის კონცენტრატიდან   (მოქმედებდა 1939 წლიდან  სსრკ-ს 

დაშლამდე), ოფიციალური მონაცემების  თანახმად , ბოლო წლებში  აწარმოებდა ლითოფონს  

40 000 ტ /წ (რაც ექვივალენტურია  ≈  30 000 ტ ბარიტის), რომლითაც არა მხოლოდ   სსრკ-ს 

რესპუბლიკები მარაგდებოდა, არამედ ნაწილი  იყიდებოდა საზღვარგარეთ. აქედან გამომდინარე, 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ ბარიტისა და ნახშირის  დღევანდელი  შემცირებული მარაგებიც კი  

საკმარისი  იქნება საქართველოში   მინი- ქარხნების მოქმედებისათვის  გრძელვადიან პერიოდში  

შიგა მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. თუ შეიქმნება მაღალტექნოლოგიური პროექტი  

მათი გადამუშავებისათვის,  სწორედ  მცირეტონაჟიანი ქიმია  არის  ის პერსპექტივა, რაც 

პასუხობს  21-ე საუკუნის მოთხოვნებს.   

წინამდებარე სამუშაო მიზნად ისახავდა  ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე   ლითოფონის 

წარმოების მიზანშეწონილობის დადგენას. კვლევებისათვის გამოყენებულ  იქნა ჩორდის 

ბარიტისა  და ტყიბულ-შაორის ნახშირის მადნების კონცენტრატები.  შესწავლილ იქნა ბარიუმის 

სულფიდის (BaS) მიღების პროცესი   არსებული  ტექნოლოგიური რეგლამენტების მონაცემების 

გათვალისწინებით {5,6,7].  ვისარგებლეთ აგრეთვე  საავტორო მოწმობით [8], რომელიც  

გვთავაზობს  ბარიტის აღდგენის  პროცესის  მაჩვენებლების  გაუმჯობესებას  რკინის სულფატის, 

Fe2(SO4)3,  თანაობისას.   

      ბარიტის აღდგენისათვის შერჩეულ  იქნა შემდეგი რეჟიმი: ტემპერატურა 900 - 9500 C, 

მორეაგირე ნივთიერებათა თანაფარდობა  -  ბარიტი : ნახშირი  =   4 : 1 (წონით ერთეულებში), 

ხანგრძლივობა 1- 2  სთ. კაზმს ემატებოდა რეაქტიული (სისუფთავის ხარისხი - „სუფთა 

ანალიზისათვის―)  Fe2(SO4)3  ბარიტის მასის 1%-ის ოდენობით .   

     ჩორდის ბარიტის აღდგენა ტყიბულის „გ― მარკის რიგითი ნახშირის გამოყენებით წარიმართა 

დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლებით. ბარიუმის სულფიდის შემცველობა ნადნობში იცვლება 57 

-71 %-ის ფარგლებში. ეს მონაცემები ახლოსაა ქარხნულ მაჩვენებლებთან  ( 65 -75 %).  

სავარაუდოა, რომ   ბარიტის აღდგენის, დღეისათვის  მოქმედი პარამეტრების დაცვის პირობებში, 

ადგილობრივი ნედლეულის გადამუშავებისას მიღებული იქნეს უფრო მაღალი ტექნოლოგიური 

მაჩვენებლები. კერძოდ, ტემპერატურის გაზრდა და კაზმის მორევის ინტენსივობის ამაღლება, 

ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანი ფაქტორებია უკეთესი მონაცემების მისაღებად. 

      საბოლოოდ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ    ჩორდის  ბარიტისა და ტყიბულის ნახშირის  

საბადოების ბაზაზე   საქართველოში არსებობს ლითოფონის წარმოების განახლების პერსპექტივა.    

 

 

 

თემა 25   
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    პოექტის ხელმძღვანელი - რ.გიგაური 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 25) 

                        

2019 წლის ეტაპი: 

  K3 სასუქ–სტიმულატორის გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერების ზრდის მაჩვენებელზე სამცხე- 

ჯავახეთის რეგიონში. ახალციხე–ბორჯომის რაიონები. 

 

 

შესწავლილ იქნა ახალციხე-ბორჯომის სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგები. ამ რაიონების 

ტერიტორიაზე ძირითადად გვხვდება ყავისფერი ნიადაგები. 

საწყის ნიადაგის ნიმუშებში (20 ნიმუში) განისაზღვრა pH, საერთო ორგანიკა, ჰუმუსი. NPK. 

გზისპირა სავარგულებზე მძიმე მეტალები: Zn, Pb, Fe. 

კვლევის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებლებიდან 

გამომდინარე, ნიადაგი არის საშუალოდ ნაყოფიერი. საერთო ორგანიკა არ აღემატება 7-7,2%, 

ხოლო ჰუმუსი 3-3,5%. N, P, K შემცველობები ყველგან დარღვეულია და სტანდარტს არ 

შეესაბამება. 

შედეგებიდან გამომდინარე გზის პირა სავარგულები მძიმე მეტალებით დაბინძურებულ არ არის 

და ზდკ-ს არ აღემატება. 

მას შემდეგ, რაც დადგენილ და შესწავლილ იქნა ნიადაგის ძირითადი მახასიათებლები, 

ნიადაგში შეტანილ იქნა ჩვენი ორგანული სასუქ-სტიმულატორი K3. იმისდა მიხედვით, თუ რა 

სახის პროდუქციის მოყვანა იგეგმებოდა ამა თუ იმ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთზე. 

ძირითადად ახალციხის რაიონებში ცდები ჩატარებულ იქნა სხვადასხვა პროდუქტების 

მოყვანაზე, როგორიცაა ბოსტნეული: კარტოფილი, კიტრი, პომიდორი. მარცვლოვანი 

კულტურები: სიმინდი, ლობიო. ბორჯომის რაიონებში კვლევები ჩატარდა ძირითადად ხეხილზე 

და კენკროვან პროდუქტების მოყვანაზე. როგორიცაა: ჟოლო, მაყვალი, ასევე მარწყვი - შავი და 

წითელი მოცხარი. 

კვლევის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ საჭიროა სხვადასხვა შემადგენლობის სასუქ–

სტიმულატორის მოხმარება, ვინაიდან საქართველოში არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა 

ნიადაგების გამოფიტვისა და დაბინძურების თვალსაზრისით. ოთხივე შედგენილობის სასუქ–

სტიმულატორის მომზადებისას მნიშვნელოვანია მათი თანაფარდობების დაცვა და ოპტიმალური 

ხაზის დაჭერა, რათა მოხმარებული სასუქის ეფექტურობა მაღალი იყოს. 

ამრიგად, თემატიკაში გამოყენებული კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს თანამედროვე EPA 

ტესტ-მეთოდებს. ასევე, რაოდენობით – სპექტრალურ, ატომურ–აბსორბციულ და რაოდენობით – 

ქიმიურ მეთოდს, რაც განაპირობებს სამეცნიერო–კვლევის მაღალ ხარისხს. ჩვენს მიერ 

შემუშავებული ორგანული სასუქ–სტიმულატორი 𝐾3–ის მოქმედება ოთხი სხვადასხვა 

კომბინაციით საშუალებას იძლევა ნებისმიერი სახის ნიადაგის ნაყოფიერება გაიზარდოს. ასევე 

იძლევა რემედიცია–რეკულტივაციის საშუალებას. 

 

 

 

 

თემა 26:      

  პოექტის ხელმძღვანელი - შ.ჯაფარიძე 

 (ანგარიში ვრცლად იხ.დანართში 26) 
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2019 წლის ეტაპი:   

ტყვიის კონცენტრაციის   განსაზღვრა     კასპის  და  გორის   რაიონების   ტერიტორიაზე   გამავალ   

ავტობანის   მიმდებარე   ნიადაგებში. 

2019 წლის  კვლევის  ობიექტს  წარმოადგენდა  ავტობანის  მიმდებარე  ტერიტორიის  ნიადაგებში  

ტყვიის  რაოდენობის  განსაზღვრა : 

  ნიმუში  # 1    კასპის  რაიონის  სოფ. გამდლისწყარო    1    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   (  

მარჯვენა  მხარე). 

 ნიმუში  # 2   კასპის  რაიონის  სოფ. გამდლისწყარო     10    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   (  

მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 3  კასპის  რაიონის  სოფ. გამდლისწყარო    50  მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   (  

მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 4   გორის  თავზე  ქარის  ელექტროსადგურთან  10  მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   

(  მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 5   გორის  თავზე  ქარის  ელექტროსადგურთან  50  მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   

(  მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 6   გორის  თავზე  ქარის  ელექტროსადგურთან  100  მეტრის  დაშორებით    

ავტობანიდან   (  მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 7   გორის  რაიონის  სოფ. შავშვები   10    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან                     

(  მარცხენა  მხარე). 

ნიმუში  # 8  გორის  რაიონის  სოფ. შავშვები      50    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან                     

(  მარცხენა  მხარე). 

ნიმუში  # 9  გორის  რაიონის  სოფ. შავშვები      100    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან                 

(  მარცხენა  მხარე).                    

ნიმუშების ანალიზიდან ჩანს,  რომ  ყველა  შემთხვევაში  ტყვიის  რაოდენობა  ბევრად  აღემატება  

ზ.დ.კ. აღმოსავლეთ    საქართველოს  ამ  ნაწილში  (დაბლობში)  ნიადაგებს  ძირითადად  

ნეიტრალური  არე  ახასიათებთ,  რაც  კარგია,  რადგანაც მცენარეების  მიერ  ტყვიის   შეთვისება  

მჟავე  არეს  მქონე  ნიადაგებში  ბევრად  მეტია.  მაგრამ  ცხრილის  მონაცემებიდან  ჩანს,  რომ  

მოძრავი  ტყვიის  რაოდენობა  2,5 – 3 ჯერ  აღემატება  ზ.დ.კ.,  რაც  ძალიან  ცუდია. რაც  შეეხება  

სპილენძს,  ცხრილი  # 4  და  #  5 -დან  ჩანს,  რომ  სპილენძის  რაოდენობაც  დაახლოებით  1,5 -

ჯერ  აღემატება  ზ.დ.კ. შესწავლილ ნიადაგებში ტყვიის საერთო  რაოდენობა  3-ჯერ აღემატება 

ზ.დ.კ.  ცხოველებზე  და  ადამიანზე გავლენას ახდენს ტყვიის  მოძრავი  რაოდენობა. ნიადაგში  

არსებული  ჰუმუსის მჟავები  ზემოქმედებას  ახდენენ ტყვიაზე, ჰუმინის  მჟავებს ის გადაყავთ  

უხსნად კომპლექსებში,  ხოლო ფოლვომჟავებს  - ხსნად  კომპლექსნაერთებში,  რომლებიც  

შეიწოვება  მცენარეებში,  შემდეგ  გადადის  ცხოველებში  და  ადამიანში.  სამომავლოდ 

საინტერესოა  დადგინდეს  ჰუმინის   და ფოლვომჟავების თანაფარდობა  ნიადაგში,  ასევე       

შესწავლილ  ნიადაგში  მოყვანილ  ბოსტნეულში, ხილში  და  შინაურ  ცხოველებში ტყვიის  

შემცველობა,   რათა  დადგინდეს  საერთო  ტყვიის  რაოდენობაში  მოძრავი  ტყვიის  წილი, 
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რომელიც ახდენს  ზემოქმედებას  ადამიანის  ჯანმრთელობაზე.     

დასკვნები: 

 

1. დადგენილია  კასპის   რაიონის  სოფ. გამდლისწყაროსთან,   გორის რაიონის სოფ. 

შავშვებთან და  გორის თავზე  ქარის ელექტროსადგურთან   გამავალი ავტობანის  

მიმდებარე   ნიადაგებში   ტყვიის არსებობა და გაზომილია მისი რაოდენობა. 

2. დადგენილია,  რომ  ამ  ნიადაგებში  ტყვიის  რაოდენობა  2,5  - 3 -  ჯერ  აღემატება  

ზღვრულ  დადგენილ  კონცენტაციას      და  მიეკუთვნება  საშიში  ნივთიერებით  

დაბინძურების   მე- II   დონეს. 

3. დადგენილია,  რომ  ამ  ნიადაგებში  სპილენძის  რაოდენობა  დაახლოებით  1,5 -ჯერ  

აღემატება  ზღვრულ  დადგენილ  კონცენტრაციას      და  მიეკუთვნება  საშიში  

ნივთიერებით  დაბინძურების   მე- II   დონეს. 
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1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 
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ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

1 „მანგანუმის სამთო-გამამდიდ-

რებელი წარმოების ნარჩენების 

უტილიზაციის ტექნოლოგიის 

შემუშავება― 

 დაწყება  -      2018წ19.XII         

დამთავრება - 2021წ 19. XII 

თ.ლეჟავა, პროექტის ხელმძ-ღვანელი. 

დ.გოგოლი, პროექტისკოორ-დინატორი. 

გ.წურწუმია, ძირითადი შემსრ-

ულებელი. 

ჯ.შენგელია, ძირითადი შემსრ-

ულებელი.  

ნ. ქოიავა, ძირითადი შემსრ-ულებელი. 

გ.გორელიშვილი,ძირითადი 

შემსრულებელი. 

ლ. ბერიაშვილი,ძირითადი 

შემსრულებელი. 

ვ.ჩაგელიშვილი, ძირითადი 

შემსრულებელი. 

 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

I პროექტი 

პროექტის გეგმა-გრაფიკის მიხედვით (1 საანგარიშო პერიოდი) შესრულდა შემდეგი სამუშაოები: 

1. აღებულია  ნიმუშები  ჭიათურის სამრეწველო აუზში არსებული შლამსაცავებიდან  და გამამდიდრებელი 

ფაბრიკების  მიმდებარე ტერიტორიიდან და განსაზღვრულია მათი ქიმიური, გრანულომეტრული და 

მინერალოგიური შედგენილობა. 

2. დამზადებულია სხვადასხვა  კონსტრუქციის ელექტროქიმიური რეაქტორები მანგანუმშემცველი ტექნოგენური 

ნარჩენების ე.წ. ex-cell რეჟიმში ელექტროქიმიური გადამუშავებისთვის.  ნახშირბადოვანი ქეჩის კათოზე 

გენერირებული რკინა(+2) იონების გამოყენებით შესწავლილია ნარჩენების  გამომტუტვისპროცესი ხსნარის 

ცირკულაციის სიჩქარისაგან, გოგირდმჟავასა და რკინა (+2) იონების კონცენტრაციისაგან, გაბარიტული  

კათოდური დენის სიმკვრივისაგან დამოკიდებულებებით  მანგანუმის გამოტუტვის ხარისხზე. 

3.შემუშავებულია, დამზადებულია დაგამოცდილია ელექტროქიმიური რეაქტორები ნარჩენების 

ელექტროქიმიური გამოტუტვისათვისე.წ. in-cell რეჟიმში; ჩატარებულია ტექნოგენური ნარჩენების (შლამების, 

კუდების) დაფქვის პროცესი, ე.წ. სველი მეთოდით;  შესწავლილია ნარჩენების სუსპენზიის ელექტროქიმიური 

გამოტუტვა ნახშირბადოვანი და უჟანგავი ფოლადის ბადის კათოდების გამოყენებით; დაგენილია, რომ 

ნახშირბადის ქეჩის კათოდის გამოყენებაin-cell რეჟიმში ნარჩენების გამოტუტვისთვის დაკავშირებულია 

გარკვეულ სიძნელეებთან, რომელთაგან მნიშვნელოვანია მისი გაბიდვნა   გამოტუტული მყარი ნაწილაკებით, 

რომლებიც იწვევს ელექტროქიმიურ რეაქტორზე ძაბვის ზრდას. 

4. შეძენილია საპილოტე ტექნოლოგიური ხაზების გასამართად  მუდმივი დენის გამმართველები, 

პერესტალტიკური ტუმბო და მჟავაგამძლე ტუმბოები. შექმნილია წინაკომერციული  საპილოტე დანადგარი 

(კომერციული პროტოტიპი) ნარჩენების ელექტროქიმიური გადამუშავებისათვის  და გაწყებულია  მისი გამოცდა 

გამსხვილებულ მასშტაბში. 
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2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 

ნანოსტრუქტურულინახშირბადი

სზედაპირებზეფუნქციონირებუ

ლირედ-

ოქსპროტეინებისვოლტამეტრულ

იდახასიათება, 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი, ქიმიური 

მეცნირებანი, ბიოლოგიური 

მეცნიერებანი, YS17_32 

2017-2019 
ნიკოლოზ ნიორაძე 

(ხელმძღვანელი) 

მეოთხე დამამთავრებელ პერიოდში განხორციელდა ციტოქრომის გლიკოზილირება ლაქტოზის 

გამოყენებით. გლიკოზილირებული ციტოქრომის მიკროკალორიმეტრული კვლევა განხორციელდა DACM-

4 ტიპის მიკროკალორიმეტრის საშალებით. მომზადდა სტატია ცისტეინით მოდიფიცირებული ოქროს და 

გრაფენის ელექტროდების ციკლური ვოლტამეტრიის შედეგად მიღებული შედეგების გამოყენებით. სტატია 

სათაურით:„The First Observation of Electrochemistry of Graphene/cysteine/copper Composite―გამოქვეყნდა 

ჟურნალში: „Journal of Electroanalytical Chemistry―. განხორციელდა  სხვადასხვა ტიპის ცისტეინის 

თვითაწყობადი ფირების გაზრდა გრაფენის ზედაპირზე; 50 mM ცისტეინის კონცენტრაციის წყალხსნარის 

200 მიკროლიტრი მოთავსდა გრაფენის ზედაპირზე 30 წუთის განმავლობაში. თვითაწყობადი ფირების 

გაზრდის შემდეგ გრაფენი/ცისტეინის კომპოზიტზე 0.1მოლ/ლ სპილენძის ქლორიდის ხსნარიდან მოხდა 

სპილენძის იონების  ფიქსაცია ცისტეინის კარბოქსილ ჯგუფებზე.სპილენძ შემცველი გრაფენი/პეპტიდების 

ელექტროქიმიის კვლევა განხორციელდა ელექტროქიმიურ ანალიზატორ CH600E -ის საშუალებით. 

დადგინდა რომ სპილენძ/პეპტიდები/გრაფენი ელექტროქიმიურად აქტიურია და იძლევა შესაბამის 

ელექტროქიმიურ სიგნალს. 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
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3.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

 

ნარჩენი საბურავების 

გადასამუშავებელი 

რეაქტორისა და შავი 

ნახშირბადის გამდიდრების 

სისტემის შემუშავება 

ქიმიური ტექნოლოგიები 

ეკოლოგია 

 

P 716 

მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების ცენტრი 

უკრაინაში (მტცუ) /G3C 

ტექნოლოგიების კორპორაცია 

(აშშ) 

 

2018 -2019 

 

თ.მარსაგიშვილი- მენეჯერი 

ძირითდი პერსონალი: 

გ.ტატიშვილი 

ნ.ანანიაშვილი  

მ.მაჭავარიანი 

მ.გაჩეჩილაძე 

ჯ.მეტრეველი 

ე.ცხაკაია 

ნ.გიორგაძე 

 

დამხმარე პერსონალი:  

გ.მეგრელი 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

პროექტი სრულდებოდა კერძო დამკვეთისა და სტცუ-ს გავლით. 

2019 წელს გათვალისწინებული ყველა ამოცანა შესრულებულია როგორც ქიმიურ ნაწილში, ასევე  

საინჟინრო ნაწილში.  

მეორადი საბურავების გადამუშავებით სპეციალურად შექმნილ დანადგარში რეაგენტისა (წყლის 

ორთქლი) და პროცესში წარმოქმნილი აირების გამოყენებით მიიღება ნახშორბადოვანი მასალა ე.წ. 

„შავი ნახშირბადი―, რომლის გამოყენებაც შემდგომ სხავადასხვა მიზნისათვის არის შესაძლებელი. 

ახალი საბურავების წარმოებისათვის „შავი ნახშირბადი― გაიწმინდა სილიციუმისა და ზოგიერთი 

მეტალისაგან, პრინტერებსა და საღებავებში გამოსაყენებლად კი გაიწმინდა სილიციუმის, 

გოგირდისა და ზოგიერთი მეტალისაგან. 

გაწმენდილი და გამდიდრებული პროდუქტის სისუფთავე შეესაბამება ამერიკულ სტანტარტს 

(მღებულია დადებითი დასკვნა სიდ რიჩერდსონის ლაბორატორიიდან, აშშ). 
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4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

 

მონო- და პოლივალენტური მეტალების 

კონდენსირებული ფოსფატების 

სინთეზი, თვისებების და 

შედგენილობის კვლევისთვის 

ოპტიმალური მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.63847 

 

Nano 

Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 

2 ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების 

მიღება თერმულად მოდიფიცირებული 

საქართველოს თიხოვანი ქანების 

საფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1.გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ ინტერვალში 100-

350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და 

რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-
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შედარებით შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების 

განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი სამეცნიერო 

ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, დღემდეუცნობიერთ- და 

მრავალვალენტიანი მეტალებისკონდენსირებულინაერთებისმიღებისექსპერიმენტებიტარდებოდა. 

ჯავახიშვილისსახელმწიფოუნივერსიტეტისრ. 

აგლაძისსახელობისარაორგანულიქიმიისადაელექტროქიმიისინსტიტუტში. 

კვლევებმაშედეგიგამოიღოდასაერთაშორისოდონისმეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც მეტყველებს  უცხოელი 

მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია 

ფრიადსაინტერესოდაუნიკალურითვისებებისმქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის  და 

კალიუმ-გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; შესწავლილია მათი შესაბამისი სტრუქტურები (იხ. 

ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x ღერძის გასწვრივ. 

 

 
ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  ელემენტარული რგოლის 

ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-

გალიუმის ორმაგი ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო თვისებების გამო. 

2.ცნობილია და ამასთანავე ეჭვს გარეშეა, რომ ცემენტის/ბეტონის წარმოება, როგორც ეკოლოგიურად ერთ-ერთი 

ყველაზე მავნე სფერო, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს გარემოს. ამის გამო მთელს მსოფლიოში დიდი 

ყურადღება ეთმობა ცემენტის ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო მჭიდა მასალების მიღების 

ტექნოლოგიების შემუშავებას. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული საქართველოს თიხოვანი ქანების 

საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება, რისთვისაც გამოყენებული იქნა 

ადგილობრივი ქანები: თიხური ფიქალი, არგილიტი და ადვილადლღობადი თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი და მათი გამოყენებით 
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მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა შემადგენლობები. დადგინდა, რომ მიღებული 

მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი მექანიკური სიმტკიცე საგრძნობლად მატულობს.   
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ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1.წარმოდგენილინაშრომისმიზანსშეადგენსთეორიულგაანგარიშებათასაფუძველზეიმისგარკვევა, 

შეუძლიათუარათერმულინჰიბირებასაქტიურიკონკურენციაგაუწიოსწვისზონაშისითბოგამოყოფას. 

მოდელურპროცესადშერჩეულიიყოალისგავრცელებამეთანი-ჰაერისსტექიომეტრულნარევში. 

მაინჰიბირებელაგენტებსწარმოადგენსსხვადასხვადიამეტრისმქონე NaCl-ისმყარისფერულინაწილაკები. 

გამოთვლილიქნაალისზონაშისითბოგამოყოფისადამყარნაწილაკებზესითბოგადაცემისსიჩქარეები. 

შესაბამისინტეგრალურგამოსახულებათაამოხსნისათვისგამოყენებულიიყოსიმპსონისწესი. 

მიღებულიშედეგებისსაფუძველზეშეიძლებადავასკვნათ, 

რომარაორგანულმარილთამყარინაწილაკებისმიერალისგაცივებისეფექტსრეალურადშეუძლიამნიშვნელოვანიწ

ვლილიშეიტანოსწვისრეაქციისინჰიბირებისჯამურპროცესში. 

2. ავტორების მიერ შემოთავაზებული ორიგინალური მეთოდი „გადაფარებული წონასწორობების― ეფექტის 

მქონე სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესების 

ანალიზისათვის და მათი პარამეტრების გათვლისათვის გამოყენებული იყო  ტრანს და ცის-ეპოქსიქარვის 

მჟავების განზავებული ხსნარების თავისებურებათა შესასწავლად. გათვლილი იყო დისოციაციის ორივე 

საფეხურისჩვეულებრივიდა―პარციალური‖ხარისხების, მოცემული მჟავების სხვადასხვა დამუხტული და 

დაუმუხტავი ფორმების კონცენტრაციების მნიშვნელობები. დებაი-ჰიუკელის განტოლების დახმარებით 

განსაზღვრული იყო წყალბადის იონებისა და მონო და დიანიონების აქტიურობისკოეფიციენტები. დადგენილი 

იყო აგრეთვე სხვადასხვა იონიზირებული და არაიონიზირებული ნაწილაკების დომინირების 

კონცენტრაციული უბნები. შემოთავაზებულია აგრეთვე  
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მარტივიემპირიულიგანტოლებებიდისოციაციისსხვადასხვა 

პარამეტრებისსიდიდეებისსწრაფიმიახლოებითიგათვლისათვის. 

3.შესწავლილია Fe, Co და Ni-ის სტრუქტურული და მაგნიტური ფაზური გარდაქმნები. კვლევები 

ჩატარებულია ფირმა Setaram-ის (საფრანგეთი) მაღალტემპერატურულ კალორიმეტრ HT-1500-ზე. დადგენილია 

ამ  გარდაქმნების შესაბამისი ტემპერატურული ზღვრები და თბური ეფექტების ენთალპია. 300-1500 K-ის 

ფარგლებში: Fe-ს კიურის ტემპერატურაა Tc=1143 K, ენთალპია ΔHm = 454 J/mole; სტრუქტურული გარდაქმნის 

ტემპერატურა Tst=1183 K, ენთალპია ΔHm = 623 J/mole; Co-ის Tc=1400 K, ΔHm = 430 J/mole; Tst=700 K, ΔHm = 269 

J/mole;Ni-ს Tc=631 K, ΔHm = 373 J/mole. გამოვლენილია კორელაციის ხასიათი მაგნიტურ მომენტსა და 

ფერომაგნიტური გარდაქმნის ენთალპიას შორის. წინასწარმა თერმოგრავიმეტრულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

მაღალტემპერატურული კვლევები ჰაერის ატმოსფეროში დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ცდომილებებთან 

მეტალების ჟანგვის პროცესებით გამოწვეული გავლენის გამო. ამიტომ ჟანგვითი პროცესების თავიდან 

აცილების მიზნით კალორიმეტრული გაზომვები ჩავატარეთ არგონის ატმოსფეროში. შესწავლილია ნიკელის 

თბოტევადობა 300-900 K ფარგლებში დიფერენციალური სკანირების კალორიმეტრის (DSC-111) გამოყენებით. 

სპეციალური მეთოდის საშუალებით საერთო ექსპერიმენტული თბოტევადობიდან გამოყოფილი და 

შეფასებულია მისი ფერომაგნიტური მდგენელი და ამის საფუძველზე განისაზღვრა ნიკელის ფერომაგნიტური 

გარდაქმნის შემდეგი ძირითადი მახასიათებლები: მაგნიტური ენთალპია, ენტროპია, თბოტევადობის ვარდნა 

კიურის ტემპერატურასთან, ახლო და შორი მაგნიტური გაცვლითი ურთიერთქმედების შესატყვისი 

ენერგეტიკული მაჩვენებლები. 

4. კვლევის საგანს წარმოადგენს თუთიის სულფატთან და ნიტრატთან N,N-დიმეთილფორმამიდის (DMF) 

მოლეკულის კომპლექსწარმოქნის პირობების შესწავლა, ლიგანდის დონორული თვისებების გამოვლენა და 

მიღებული შედეგების საფუძველზე ახალი კოოდინაციული ნაერთების მიზანმიმართული სინთეზი. 

კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდის დაფუძველზე დადგენილია 

თუთიისსულფატთან და ნიტრატთან N,N-დიმეთილოფრმამიდის  (DMF) მოლეკულის ენერგეტიკული, 

გეომეტირული და სტრუქტურული მახასიათებლების დადგენა.  

კვანტურ-ქიმიური გათვლების საფუძველზე შემუშავებულია კომპლექსური ნაერთების 

მიზანმიმართული სინთეზის მეთოდები. 

გათვლების ანალიზის შედეგად დადგენილია, რომ N,N-დიმეთილფორმამიდის (DMF) მოლეკულის 

კოორდინაცია ლითონ-კომპლექსწარმომქმნელთან ხორციელდება ჟანგბადის ატომის საშუალებით. 

ნახევრადემპირიული კვანტურ-ქიმიური АМ1 მეთოდი, ატომი-კომპლექსწარმომქნელი, N,N-

დიმეთილფორმამიდი (DMF). 

5. კვანტურ-ქიმიური ნახევრად ემპირიული АМ1 მეთოდით გამოთვლილია N,N-დიმეთილფორმამიდთან 

თუთიის ნიტრატის და სულფატის კოორდინაციული ნაერთების ენერგეტიკული, გეომეტრიული და 

სტუქტურული მახასიათებლები. გათვლების ანალიზის შედეგების მიხედვით დადგენილია, რომ N,N-

დიმეთილფორმამიდის (DMF)მოლეკულის კოორდინირება თუთიის ატომთან ხორციელდება კარბონილის 

ჯგუფის ჟანგბადის ატომის საშუალებით. 

6. სინთეზირებულია  ბიოლოგიურად აქტიური ლითონების  ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთები N,N-

დიმეთილფორმამიდთან. შესწავლილია მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები და შთანთქმის იწ სპექტრები. 

7. ნახევრადემპირიული ქვანტურ-ქიმიური АМ1 მთოდით გამოთვლილია  პარა-

დიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონის  ენერგეტიკული, გეომეტრული და 

სტრუქტურული მახასიათებლები. ელექტრონული სტრუქტურის მიხედვით დადაგენილია გამხსნელის 

გავლენა ლითონებთან მისი კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. 
გამოთვლების შედეგად დადგინდა, რომ პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტა-

ნიტრობენზოილჰიდრაზონისმოლეკულაში მხოლოდ ორ ატომს - ჟანგბადს და აზომეთინურ აზოტს - აქვთ 

უნარი გამოამჟღავნონ       ელექტროდონორული თვისებები. აზოტის ატომის N(9) წყალბადზე ელექტრონული 

სიმკვრივის დიდი დეფიციტი მოწმობს წყალბადის ატომის სწრაფვას განსაზღვრულ პირობებში გამოამჟღავნოს 

მჟავა თვისებები და კომპლექსწარმოქმნის დროს მოლეკულას აძლევს საშუალებას წარსდგეს იმიდურ ფორმაში 

და ცენტრალურ ატომთან წარმოქმნას ბმა ჟანგბადთნ დაკავშირებული წყალბადის ატომის ჩანაცვლების 

ხარჯზე და განახორციელოს კოორდინაცია აზომეთინურ აზოტთან ხუთწევრიანი მეტალოციკლი. 

8. სინთეზირებულია ახალი ჰიდრაზონი -  აცეტონის იზონიკოტინოილჰიდრაზონი. შესწავლილია მისი 

ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისება და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრი.  ჰიდრაზონის მოლეკულა 

შესწავლილია კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. გათვლილია მოლეკულის ძირითადი 
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სტრუქტურული და გეომეტრიული მახასიათებლები. სინთეზირებული ჰიდრაზონის საფუძველზე 

მიღებულია ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთები. 

9. შესწავლილია 3-ნიტროდიბენზთიოფენის ლითონებთან   კომპლექსწარმოქმნის უნარი ნახევრადემპირიული 

ქვანტურ-ქიმიური АМ1 მთოდით. გამოთვლილია მოლეკულის ენერგეტიკული, ელექტრონული და 

სტრუქტურული მახასიათებლები როგორც აირად ფაზაში ასევე დიელექტრიკული შეღწევადობის 

განსხვავებული მნიშვნელობის მქონე სხვადასხვა გამხსნელებში. 

10. ბარიუმის ჰიდროაცეტატის პენტაჰიდრატის (BaH(CH3COO)3) კრისტალური სტრუქტურა განსაზღვრულია 

CAD-4-SDP დიფრაქტომეტრის მეშვეობით. სამუშაოს ტექნიკური ნაწილი შესრულებულია მოსკოვში (IREA). 

ბარიუმის ჰიდროაცეტატის პენტაჰიდრატის მონოკრისტალი ხასიათდება შემდეგი პარამეტრებით: =18.415(6), 

=18,541(7), =7,473(3)Å; ==900; =1200; =2194,7(7)Å - სივრცითი ჯგუფი P6322. დარეგისტრირებულია 2304 

რეფლექსი. მათგან 1667 გამოყენებულია გამოთვლებში: R=0,035;  Rw=0,040. 

11. კვლევის  მიზანია საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში გავრცელებულ სამკურნალო მცენარეებში მძიმე 

მეტალების (ტყვიის, კადმიუმის, სპილენძისა და თუთიის) განსაზღვრა. სამედიცინო  ბალახის გამოყენებისას  

მნიშვნელოვანია მათში ტოქსიკური მიკროელემენტების შემცველობის დადგენა იმის გათვალისწინებით, რომ 

მსოფლიოში ეკოლოგიური მდგომარეობა უარესდება. მძიმე მეტალების დაგროვება  მცენარეების სასარგებლო 

ნაწილში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამკურნალო მცენარეებში, რადგან მაღალი მოთხოვნები წაეყენებათ  

არა მხოლოდ ამ მცენარეთა ეფექტურ ინგრედიენტებს, არამედ მათ  უვნებლობასაც. ჩვენს მიერ 

დიფერენციალურ-იმპულსური პოლაროგრაფიული მეთოდით  გამოკვლეული იქნა  შემდეგი მცენარეები: 1. 

მარწყვბალახას ფესვი, 2. კამის თესლი, 3. კრაზანას ბალახი, 4. გვირილას ყვავილები, 5. მრავალძარღვას 

ფოთლები, 6. კულმუხოს ფესვი და ფესურა. დადგენილი იქნა, რომ საქართველოში გავრცელებული 

სამკურნალო მცენარეები გამოირჩევიან მაღალი ხარისხით, რადგან ერთის  მხრივ ტოქსიკური ელემენტის - Pb-

ის შემცველობა მათში ბევრად დაბალია, ვიდრე მიღებულია საერთაშორისო სტანდარტით და Cd-ის 

კონცენტრაცია ნულის ტოლია. მეორეს მხრივ, საჭირო მიკროელემენტების - Cu და Zn კონცენტრაცია ნორმაშია. 

 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

სტატია წიგნში/ T. 

Marsagishvili, G. Tatishvili
, 

N. Ananiashvili, N. Giorgadze, 

E.Tskhakaia, M. Gachechiladze, J. 

Metreveli
 and M. 

Matchavariani
 

 

DOI:10.1007/978-3-030-

31866-6_21 
IFMBE Proceedings 

4thInternational 

Conference on 

Nanotechnologies and 

Biomedical Engineering. 

Springer International 

Publishing 

 

3 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-31866-6_21
http://www.springer.com/
http://www.springer.com/
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2 სტატია წიგნში - Science 

and Technology of 

Polymers and Advanced 

Materials.  

Marsagishvili, T., 

Tatishvili, G., Ananiashvili, 

N., Metreveli, J., 

Gachechiladze, 

Matchavariani M., 

Tskhakaia, E., 

D.Gventsadze 

9781771887533 - CAT# 

K399290 

 

Apple Academic Press, 

USA 
 

3 მ. ავალიანი, V თავის 

ავტორი  წიგნში 

რედ. ა.კ. ჰაგი (Haghi 

A.K.) 

«Materials Science 

Composite Materials 

Engineering » 

ISBN: 9781771887960 

 

 აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESSდა 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

13 

4 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია,  

მ. გველესიანი,  

შ. მახათაძე.  

VIII თავისავტორები 

წიგნში 

«Materials Science, 

Composite Materials 

Engineering »  

ISBN: 9781771887960 

 

აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESS და 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

10 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1.შესწავლილ იქნა ცელულოზაშემცველი ნახშირბადოვანი მასალების ადსორბციის უნარი Pb(II) იონების 

მიმართ ტყვიის ნიტრატის მოდელურ ხსნარზე. კერძოდ, შესწავლილია შემდეგი ნახშირბადოვანი 

მასალები: თხილის ნაჭუჭი, კაკლის ნაჭუჭი, ხის ნახერხი, გააქტივებული ნახშირი (ფრაქციის ზომა 40 მკმ). 

საუკეთესო ადსორბციული უნარი აჩვენა კაკლის ნაჭუჭის ნახშირბადოვანმა მასალამ. დადგენილია, 

აღნიშნული ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა ტყვიის იონებით დაბინძურებული 

წყლის გასაწმენდად. ტყვიის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც შეიძლება ამოღებულ იქნას 1 გ 

ადსორბენტით შეადგენს 69 მგ/გ, ხოლო ლითონის იონების ამოღების ხარისხი შეადგენს 95 %_ს. 

3-4.ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press(აშშ და კანადა)  მიერ და TAYLOR &FRANCIS 

GROUPხელშეწყობით - დაიბეჭდა მონოგრაფია სათაურით Composite Materials EngineeringModeling 

and Technology, რომლის ორი თავის ავტორია მარინე ავალიანი კოლეგებთან ერთად. 

წიგნიწარმოადგენსინოვაციურიწარმოებისსტრატეგიებისადაგამოყენებისიმ 

მეთოდოლოგიებისგამაერთიანებელ კრებულს, 

რომლებიცხშირადგამოიყენებათანამედროვეკომპოზიტური მასალებისწარმოებისას. 

წიგნიმიზნადისახავსშესაბამისიკომპოზიტებისგანვითარებასმაკრო-

დანანოსკალურიფუნქციებისეფექტურიგამოყენებისათვის. იგიმოიცავსპოლიმერული და ე.წ. 

« კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტურიმასალებისრამდენიმეძირითადასპექტს, მათშორისმათი სინთეზის 

ისტორიას, სამეცნიერო მასალებსმათი მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს 

მატრიცულმასალების შესახებ, ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკურითვისებების თაობაზე, ვრცელ 

თეორიასადააპლიკაციებს. წიგნში განიხილულიამრავალრიცხოვანი, უკვე 

შესწავლილიკომპოზიტურიმასალებისმეცნიერული კვლევისგანვითარებასხვადასხვამატრიცების 

გამოყენებით.სწორედ ამ მიზნით ამ ვრცელი მონოგრაფიის მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და 

თანაავტორთა ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი) ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - 
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პირველად მიღებულ ორმაგ კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / 

აგებულებაზე, თვისებებზე. განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 

 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდე

ბისრაო

დენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

D. Gogoli and G. Tsurtsumia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gigla Tsurtsumia, Djemal Shengelia, 

Nana Koiava, Tinatin Lezhava, 

David Gogoli, Levan Beriashvili, 

Sulkhan Suladze, Izolda 

„Composition and 

Morphologies of Mn-Ni 

and Mn-Ni-Cu Coatings 

Electrodeposited from 

Solution Containing 

Complexing Ligands 

EDTA and NTA― 

ISSN 2221-8688  

 

 

„Novel hydro-

electrometallurgical 

technology for 

simultaneous production 

of manganese metal, 

electrolytic manganese 

CHEMICAL 

PROBLEMS, 

2019 no. 2 (17) 

pp.205-215. 

 

 

 

 

 

 

„Hydrometallurgy

, V.186, June 

2019, Pages 260-

268. 

 

 

აზერბაიჯანი, ბაქო 

გამომცემელი  მეცნიერებათა 

აკადემია 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsevier, აშშ 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X/186/supp/C
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3 

 

 

 

 

 

4 

Kakhniashvili. 
 
 
 
 
 
 
Paata Nikoleishvili* , Valentina 

Kveselav, Rusudan Kurtanidze 

 

 

 

ელენე კვარაცხელია 

რუსუდან კურტანიძე 

 
 

 

 

 

 

 

dioxide, and manganese 

sulfate monohydrate―. 

https 

://doi.org/10.1016/j.hydro

met.2019.04.028. 

 

 

http://www.openscienceon

line.com/journal/archive2

?journalId=730&paperId=
5204 

 

 

ეთილენქარვისმჟავასე

ლექტრო-

ლიტურიდისო-

ციაციია;  

DOI: 10.32737/2221-

8688-2019-3-408-412; 

ISSN 2221-8688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

American Journal 

of Materials 

Science and 

Application, 2019; 

7(2): 30-35 

 

Chemical 

Problems, 2019, 

ტ. 17, № 3, გვ. 

408-412. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აშშ 

 

 

 

 

ბაქო აზერბაიჯანი  

აზერბაიჯანის ეროვნული 

მეცნიერებათა აკადემია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

5 მ.  ავალიანი,  

ვ.ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION 

FIELDS OF CONDENSED 

SCANDIUM-SYLVER AND 

GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

DOI:http://dx.doi.org/1

0.17628/ecb.2019.8.164

-170 

 

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS და სხვა 

 

7  

6 ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი, 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF 

OPTIMAL MODE FOR 

HEAT TREATMENT OF 

SHALES FOR 

OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-

33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS და სხვა 

 

4 

7 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

Synthesis, 

characterization and 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Life Science Informatics 

Publications, 

16 

http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=730&paperId=5204
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=730&paperId=5204
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=730&paperId=5204
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=730&paperId=5204
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

applications of 

oligomeric, polymeric 

and cyclic condensed 

phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502

.04 

 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.რედ.) 

8 მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - 

CONDENSED 

PHOSPHATESAND 

DIVERSE SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.16320.5

8885   

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / E-

article 

International Research Platform  16 

9 მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED 

PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS 

WITH A VARIETY OF 

APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC 

DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.3

7924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE ACADEMIC PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

10 ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS 

A FUTURE 

ALTERNATIVE TO 

PORTLAND CEMENT 

DOI:10.13140/RG.2.2.28

081.12644 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE ACADEMIC PRESS 

8 

11 მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF 

MONO AND 

POLYVALENT METALS 

AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

J. Pharm. Appl. 

Chem., 5(2) 

Natural Sciences Publishing 

USA 

6 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. სტატიაში განხილულია სტაციონარული ელექტროლიზით მიღებული მანგანუმის შედარებით მაღალი 
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შემცველობის Mn(98.2%)-Ni და Mn(96.5%)-Cu-Ni  შენადნობების ხარისხიანი დანაფარები  შესაბამისი მეტალების 

სულფატური ხსნარებიდან კომპლექსწარმომქმნელი ლიგანდების EDTA და NTA ნარევის (მოლური თანაფარდობით 

0.1:0.05) და ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების  (Na2Se04)    დანამატების პირობებში.  

დადგენილია, რომ ხარისხიანი Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  შენადნობების დანაფარების ელექტროგამოლექვისათვის 

შერჩეული კომპლექსშემცველი ხსნარი    შეიცავს განსაზღვრული  თანაფარდობით   მეტალთა იონების  

კონცენტრაციებს და გარკვეული ლიგანდის ან ლიგანდთა ნარევის დანამატებს. შენადნობების დანაფარების  

შედგენილობაზე, გარეგნულ სახეზე და ელექტრგამოლექვის პროცესის პარამეტრებზე (დენის სიმკვრივე, ხსნარის 

pH, ელექტროლიზის დრო) მნიშვნელოვანი  გავლენა აქვს მეტალთა თანადალექვის პარალელურად მიმდინარე   

თანაური რეაქციის - წყლის აღდგენის შედეგად წარმოქმნილ ჰიდროქსილის იონებს.  

დადგენილია, რომ უფრო ელექტროდადებითი პოტენციალის  ნიკელის იონის კომპლექსის მაღალი  მდგრადობის 

კონსტანტა EDTA-თან ელექტროუარყოფითი პოტენციალის  მანგანუმის იონის შესაბამის კომპლექსთან შედარებით 

განაპირობებს მხოლოდ მანგანუმის ელექტროგამოლექვას, რაც ჩვეულებრივი (ლიგანდის დანამატის გარეშე) 

წყალხსნარებიდან  შეუძლებელია.  

2. სტატიაში მოყვანილიაახალი ჰიდრო-ელექტრომეტალურგიული  ტექნოლოგიით  ელექტროლიტური მეტალური 

მანგანუმის, ელექტროლიტური  γ-MnO2 და მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის(MnSO4∙H2O)   ერთდროული 

მიღების  მსხვილლაბორატორიული გამოცდის შედეგები. შემოთავაზებული ტექნოლოგიური სქემა  შედგება დიდი 

და მცირე ტექნოლოგიური პროცესების წრედისაგან. დიდი წრე მოიცავს:ა)მანგანუმის აღდგენილი კონცენტრატის 

გამოტუტვას კონცენტრირებული გოგირდმჟავათი; ბ) მიღებული MnSO4-ის ხსნარის ჰიდროლიტიკურ და 

სულფიდურ გაწმენდას; გ) გაწმენდილი კონცენტრირებული MnSO4-ის ხსნარის მარალტემპერატურული 

ავტოკლავური დამუშავებით კრისტალური მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის მიღებას; დ) ავტოკლავიდან 

გამოსული ცხელი ხსნარით AMI-7001S ანიონიტური მემბრანით განცალკევებული ანოლიტის კვებას, სადაც ტიტანის 

ანოდზე მიიღება  γ-MnO2. მცირე წრედი შედგება:  გამოკრისტალებული MnSO4∙H2O-ით კათოლიტის მომზადებას და 

კორექტირებას, სადაც ტიტანის კათოდზე  გამოილექება მეტალური მანგანუმი 60% დენითი გამოსავლით. 

მემბრანიანი  ელექტროქიმირ რეაქტორის ანოლიტსა და კათოლიტეს შორის განსხვავებული ტემპერატურული 

რეჟიმის შენარჩუნებისათვის გამოყენებულია თბური ტუმბო, რომელიც ამცირებს სითბური ენერგიის ხარჯს დაახ. 

ორჯერ  ელექტრული გამაცხელების გამოყენებასთან შედარებით. ელექტრული ენერგიის ხარჯი მეტალური 

მანგანუმზე შეადგენს 9.67 ვტსთ/გ, მანგანუმის დიოქსისზე 3.75 ვტსთ/გ და მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატზე 

0.884ვტსთ/გ.  

3.   ავტორების მიერ შემუშავებული სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების დისოციაციის პროცესების 

ანალიზის ორიგინალური მეთოდი გამოყენებულია მეთილენქარვის მჟავას დისოციაციის პარამეტრების 

შესასწავლად. იყო განსაზღვრული სხვადასხვა საფეხურების დისოციაციის ხარისხების (მეორე საფეხურის 

„პარციალური― ხარისხის ჩათვლით), სხვადასხვა იონიზირებული და არაიონიზირებული ფორმების 

კონცენტრაციების, წყალბადის იონებისა და დი- და მონოიონების აქტიურობის კონცენტრაციების მნიშვნელობები 

აღნიშნული მჟავების განზავებულ (0.0001 - 0.01M) ხსნარებში. დადგენილი იყო აგრეთვე სხვადასხვა 

იონიზირებული და არაიონიზირებული ნაწილაკების დომინირების კონცენტრაციული 

უბნები.შემოთავაზებულიაშედარებითმარტივისახისემპირიულიგანტოლებები, 

რომელთადახმარებითშესაძლებელიასხვადასხვადისოციაციისპარამეტრებისსიდიდეებისსწრაფიმიახლოებითიგან

საზღვრა. 

4.შევისწავლეთ გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ელექტროქიმია. სხვადასხვა სახის ცისტეინი (ცისტეინის 

ენანტიომერები, ჰომოცისტეინი) დავაფინეთ გრაფენის ზედაპირზე და შევქმენით თვითაწყობადი ორგანული ფირი. 

შემდეგ ცისტეინის მიერ დაფარულ ზედაპირზე მოვახდინეთ სპილენძის იონების ლოკალიზაცია სპილენძის 

ქლორიდის ხსნარიდან და შევისწავლეთ Cu(II)/Cu(I) ჟანგვა აღდგენა ვოლტამპერომეტრიის საშალებით. 

ელექტროქიმიურმა გაზომვებმა ნათლად აჩვენა რომ ცისტეინი წარმატებით შეიძლება დაეფინოს გრაფენის 

ზედაპირს და სპილენძი მიებას ცისტეინის ფუნქციონალურ ჯგუფებს. ჩვენ აგრეთვე შევამოწმეთ 

გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ჩამოყალიბება ენერგო დისპერსული რენდგენული სპექტროსკოპიით 

(EDS). შევისწავლეთ გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ელექტროქიმიურ ქცევაზე ხსნარის pH -ის გავლენა. 

დავადგინეთ რომ ოპტიმალური pH არის 6.2,  ხოლო pH 5-ზე და pH 9-ზე კომპოზიტი არ იძლევა სასურველ 

ელექტროქიმიურ სიგნალს. ასევე შევისწავლეთ ცისტეინის ჯაჭვის სიგრძის და სპილენძის ქლორიდის 
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კონცენტრაციის გავლენა გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ელექტროქიმიაზე. დავადგინეთ სხვადასხვა 

ჰომოცისტეინის (CH2ჯგუფით გაზრდილი ცისტენი) გავლენა ელექტრონის გადასვლის ინტენსივობაზე. ცდებმა 

აჩვენა სპილენძის აღდგენის პიკის გაორება რაც დაკავშირებული უნდა იყოს D ცისტეინის არსებობასთან 

კომპოზიტში. სპილენძის ქლორიდის ხსნარის კონცენტრაციის ცვლილება კომპოზიტის პოლარიზაციული 

მრუდების შედარებით სუფთა გრაფენთან შეიმჩნევა 10-5 მოლ/ლ სპილენძის ქლორიდის გამოყენებისას მაგრამ 10-8 

მოლ/ლ სპილენძის ქლორიდის შემთხვევაში ცვლილება შესამჩნევი არ არის და რთულია მსჯელობა იმაზე რომ 

სისტემა რეაგირებს ასეთ მცირე კონცენტრაციებზე. ამგვარად, ჩვენს მიერ შექმნილი კომპოზიტის სპილენძის 

სენსორებად გამოყენება ამ ეტაპისთვის შესაძლებელი არ არის.  

5.კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის და სინთეზის 

პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული 

პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო 

წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ 

დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-

ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას 

ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი რენტგენომეტრული 

მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

6.გეოპოლიმერული მჭიდების მისაღებად კომპონენტების შერჩევის და დამუშავების ადმიინოვაციური მიდგომა 

ხორციელდება. მკვლევარების მიერ გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ბუნებრივი ქანები, რომლებთაც ახასიათებთ 

ცეოლიტურის ტრუქტურა. ასევე აღსანიშნავია, რომ გამოყენებული იქნა მანგანუმშემცველი გრანულირებლი წიდები, 

რომლებიც მინისებრ ფაზას შეიცავენ დაბრძმედის ნაყარი წიდები, რომლებიც ცნობილია დაბალი ქიმიური 

აქტივობით.ტუტეკომპონენტის სახით აღებული იქნა ტრადიციული ნატრიუმის ტუტე, თხევადი მინა და მათი 

ნარევი. 

7.ცნობილმა მეცნიერმა-ასტროფიზიკოსმა ჰუბერტ რიივესმა   თავის ნაშრომში « ყველაზელამაზიამბავიმსოფლიოში » 

(Hubert Reeves - The most beautiful story in the world », 2004) გამოთქვა აზრი, რომ "ჩვენ ვარსკვლავთა მტვერივართ". ამ 

მტვერის ერთ-ერთი მდგენელი -ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით უმნიშვნელოვანესია დედამიწაზე, 

ვინაიდან სწორედ ისითვლება მთელიეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ ფუძემდებელ 

ელემენტად. ფოსფორი, საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,არისშეუცვლელი მაკავშირებელიცოცხალ ორგანიზმებს შორის. 

ის ფაქტიურად მთელიბიომრავალფეროვნებისსიცოცხლისდამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის 

აზრით, შესაძლოა, რომ ძალიან მალე ისუფროძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. 

ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  ბიოლოგიურ ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა 

და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) "ხერხემალს", რომელიც დაკავშირებულია გრძელ ჯაჭვიან  მოლეკულურ და 

გენეტიკურ ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს არის 

ცხოვრების არქიტექტურის ნაწილი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფოლიპიდურ კომპონენტებში, შედის 

ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

გაეროდასაერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებებიპროგნოზირებენ, 

რომდედამიწაზეარსებულიფოსფორისნაკლებობა დაახლოებით 100-130 წლის 

შემდეგგლობალურშიმშილსგამოიწვევს. ციტატა : "იმისგამო, რომფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის 

არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ ისწავლოსმისიშენახვადაუკეთესიგადამუშავება".  

სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების სინთეზს ეძღვნება წინამდებარე 

სამუშაო, უფრო კონკრეტულად - არაორგანული პოლიმერების კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და 

სამვალენტიანი მეტალების შემცველი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის 

დადგენას ანალიზის ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

თანამედროვე მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული პოლიმერების 

მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების შესწავლას.კონდენსირებულ ნაერთთა თვისებებს 
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რაც შეეხება, უნდააღინიშნოს, რომ საკმაოდმაღალიკატალიზურიაქტივობაახასიათებსვანადიუმისფოსფატებს, 

რომლებიცანალოგიურადგალიუმისფოსფატებისა, გამოიყენებაორგანულისინთეზისრეაქციებში. 

ევროპიუმისკონდენსირებულიფოსფატებიპერსპექტიულია, როგორცფოტო- დაკატოდ-ლუმინესცენტურიმასალები, 

ხოლო  სკანდიუმისფოსფატებისსაფუძველზემიღებულია იზოტოპებისდასაფიქსირებელიმატრიცები, 

მაღალტემპერატურულიშემკვრელიმასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, 

იშვიათიელემენტებისბაზაზეშექმნილილუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი ტექნიკის დარგებითვის, 

ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც მოიაზრება [4-6].პოლიფოსფატებშიფოსფორისმაღალიშემცველობის და მათი 

თერმომედეგობის გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორცსაბაზისო 

შემადგენელიკომპონენტიფოსფორულიმინებისწამოებისას. 

ლუმინესცენციისჩაქრობისდაბალიკონცენტრაციულიმაჩვენებელიდამაღალიკვანტურიგამოსავალიგანსაზღვრავენმა

ღალკონდენსირებულიულტრაფოსფატების, ასევე Nd –

ისადატუტემეტალებისორმაგიპოლიფოსფატებისგამოყენებასკვანტურელექტრონიკაში, კერძოდ, 

მინიატურულილაზერულიდანადგარებისდასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულიაეკოლოგიურითვალსაზრისითაც. 

8.ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული პოლიმერული 

ნაერთებისმიმართგანპირობებულიამათიგამოყენებისფართოშესაძლებლობებით. მეცნიერების მიერ 

სინთეზირებულია აგრეთვე ორმაგი  ციკლოდოდეკაფოსფატებიც, თუმცა მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, ასეთი 

ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატები არის 

ცნობილი. მ. ავალიანის მიერ  თანაავტორებთან ერთად შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატის სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  

 
 

ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულიასხვადასხვაარაორგანულიპოლიმერი, სამვალენტიანი და მონოვალენტური 

მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის მოტანილიასკანდიუმის დატუტემეტალისორმაგიფოსფატისსინთეზის 

და კვლევის შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფარდობა n = 

M2O/Sc2O3, ხოლო ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  
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ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული არაორგანული 

პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის სინთეზირებული 

ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები MSc(H2P2O7)2 და 

ციკლოოქტაფოსფატიM2
IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

9. კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი ტიპის ნაერთების 

გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის და სინთეზის პროგრესული მეთოდების 

დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესი განპირობებულია 

მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და 

აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და 

ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, 

რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და 

მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, 

ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

10.გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები წარმოადგენს ფართო დანიშნულების მქონე უკლინკერო მინერალური 

ჰიდრავლიკური მჭიდა მასალების ერთ-ერთ ნაირსახეობას, რომელიც მიიღება ბუნებრივი და ტექნოგენური 

წარმოშობის ალუმოსილიკატური ნედლეულის ტუტე აქტივაციით. გეოპოლიმერები წარმოადგენს 

პორტლანდცემენტის ალტერნატიულ მჭიდა მასალას, რომელიც ენერგორესურსების და ეკოლოგიის პრობლემების 

გადაჭრას უზრუნველყოფს. კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, 

მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში სიმტკიცე 

უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - წყალში. 

11.მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის ტემპერატურული 

ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია მიღებული არაორგანული პოლიმერების 

შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა სამვალენტიანი მეტალების - 

გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, 

შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

თ. ლეჟავა, ჯ. შენგელია, გ. 

წურწუმია, ნ. ქოიავა, დ. გოგოლი, 

გ. გორელიშვილი, 

ლ.ბერიაშვილი. 

 

 

ვ. მოსიძე 

 

თ.მაჩალაძე*, ვ.ვარაზაშვილი 

მ.ხუნდაძე,მ.ცარახოვი 

თ.მირიანაშვილი,რ.ჯორბენაძე 

 

 

მ. ავალიანი,ვ. ჩაგელიშვილი,  

ე. შაფაქიძე, ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

 

 

ე. შაფაქიძე,მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი,თ. პეტრიაშვილი 

 

მ. ავალიანი, ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე, ნ. ესაკია 

 

 

ე. შაფაქიძე, მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი,თ. პეტრიაშვილი 

სათბური აირის პრობლემის 

გადაჭრის გზები მანგანუმის 

ჰიდროელექტრომეტალურგიაში 

 

 

Оксидно-марганцевые 

катализаторы для процессов 

газоочистки. 

კათიონების ინდივიდუალური 

პარამეტრების გავლენა გრანატის 

ტიპის ორმაგი ოქსიდების 

თერმულ თვისებებზე 

 
IMPROVEMENT OF GRAVIMETRIC 

DETERMINATION METHODS‘ OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

METALS 

 

GEOPOLYMERS - THE FUTURE 

ALTERNATIVE TO PORTLAND 

CEMENT 

 

DETERMINATION CHEMICAL 

METHODS‘ APPLICATION FOR 

INORGANIC POLYMERS   

 

PRODUCTION OF GEOPOLYMER 

BINDERS USING LOCAL RAW 

MATERIALS 

თბილისი, 11-12ნოემბერი, 2019 

 

 

 

 

თბილისი, 11-12ნოემბერი, 2019 

 

 

თბილისი, 11-12ნოემბერი, 2019 

 

 

 

 

17-20 ივლისი, ბათუმი, 

საქართველო 

 

 

 

17-20 ივლისი, ბათუმი, 

საქართველო 

 

 

 

17-20 ივლისი, ბათუმი, 

საქართველო 

 

Georgian Technical University), 

May 29-30, Tbilisi, Georgia 

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1.პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისადმი მიზღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. თეზისები. გვ.63-65. 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

T. Marsagishvili, *G. Tatishvili, M. 

Matchavariani, Z. Samkharadze. 

 

ლ. ღურჭუმელია 

 

 

 

 

ლ. ღურჭუმელია 

 

ნიკოლოზნიორაძე 

 

ნიკოლოზნიორაძე 

 

ვ.ვახტაძე 

 

 

 

მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი,შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე,ნ. ესაკია 

Theoretical aspects of nano-sensors 

for radiation hazards detecting. 

 

 

― Fabrication of new types, 

environmentally safe fire - protective 

covers based on fire- extinguishing  

powders of raw materials.‖   

 

  „Elaboration of new types fire-

protective  cowers based on 

environmentally -safe fire-

extinguishing powders― 

გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის 

ელექტროქიმია 

(პოსტერულიმოხსენება) 

 

გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის 

კომპოზიტი ელექტროქიმიური 

ქცევა (ზეპირიმოხსენება) 

Synthesis and research of catalysts 

MnOx. MeOy / Al-Si for CO 

oxidation 

 

 
SYNTHESIS, 

CHARACTERIZATION AND 

DETERMINATION OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

METALS 

 

2-6 October, 2019, Odessa, Ukraine 

 

 

May 13-14, 2019  

          Tokyo, Japan 

 

 

2019, New-York, USA 

 

გლაზგო, დიდიბრიტანეთი, 26-28 

აგვისტო, 2019 

 

 

კუალალუმპური, მალაიზია, 2-3 

დეკემბერი, 2019 

 

ტოკიო, იაპონია, 22-24 აგვისტო, 

2019 წ. 

 

 

 

Paris, France, July 2019. 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები  

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
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4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური  

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

 გაგზავნილია საპატენტო 

განაცხადი სასარგებლო 

მოდელზე:  

„გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალის შემადგენლობა“ 

ელენა შაფაქიძე,მარინე 

ნადირაშვილი, ვერა მაისურაძე, 

იოსებ გეჯაძე, მარინე 

ავალიანი, თამარ პეტრიაშვილი  

 
 

 

C04B 7/00 

გადაგზავნილია 18.06.19, 

განაცხადი განხილვის 

პროცესშია. 

 

    

    

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელებ

ის პერიოდი  

 FR-18-783 
 

ე.  შაფაქიძე - პროექტის ხელმძღვანელი 

მ. ნადირაშვილი-კოორდინატორი 

ძირითადი შემსრულებლები : 

ი. გეჯაძე-მკვლევარი 

მ. ავალიანი-მკვლევარი, 

ვ. მაისურაძე-მკვლევარი, 

თ. პეტრიაშვილი-მკვლევარი 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა 

ადგილობრივი 

ნედლეულის 

საფუძველზე 

22.02.2019 – 

22.02.2022 
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მ. ავალიანი, 
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ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.25975.37288 
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2. ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

 

3. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-
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DOI: 10.13140/RG.2.2.27972.27523 

4. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 
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International Conference on 
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5. ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

The power of the field of 

geology is a precondition for the 
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2. მ. ავალიანი,ვ. ჩაგელიშვილი, 
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გველესიანი, შ. მახათაძე .  

VIII თავი წიგნში«Materials 
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Apple Academic Press ; USA  ISBN: 9781771887960 
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7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორივ. ჩაგელიშვილი. 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

უფროსიმეცნ.თან.,   ქიმიისმეცნ. აკად. დოქტორიმ. ავალიანი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   რ. ჩაგელიშვილი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   ლ. ბაღათურია 

მეცნ.თან.   ნ. ბარნოვი 

მეცნ.თან.   მ. გველესიანი 

ინჟინერიე. შოშიაშვილი 

ინჟინერი ზ. სამხარაძე 

ინჟინერი გ. მაღრაძე 

           ლაბორანტი ქ. ჩიქოვანი 

ლაბორანტი მ.ვიბლიანი 

ლაბორანტი ნ. შენგელია 

 

სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი მ. ავალიანი,  

თემაზე მომუშავე თანამშრომლები :  

ნ. ბარნოვი, მ.გველესიანი, ე.შოშიაშვილი, შ.მახათაძე, ნ.ესაკია, 

ე. შაფაქიძე, გ. თოდრაძე 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელებ ამეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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პროექტი:  არაორგანული 

პოლიმერების- 

კონდენსირებული ფოსფატების 

სინთეზი და ფუნდამენტური 

კვლევა. 

არაორგანული ქიმია; ახალი 

მასალები და 

ტექნოლოგიები.არაორგანული 

პოლიმერების მიმართულება 

 

 

 

 

 

 

2014-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ.ბარნოვი - ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

 მ.გველესიანი, ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

ე.შოშიაშვილი,  შ.მახათაძე, ნ. ესაკია - 

დახმარება სადღეღამისო მორიგეობებზე 

შედარებით მაღალ-ტემპერატურული 

კვლევებისას, სამუშაოთა წარმოება    პოსტ-

სინთეზების პერიოდში. 

ე. შაფაქიძე - მონიტორინგი სამუშაოთა 

დეტალების სრულყოფაზე და ფიქიკო-

ქიმიური  ანალიზების უზრუნველყოფა. 

გ. თოდრაძე - ქიმიური ანალიზის წარმოება/ 

მონიტორინგი 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

K-Ga, K-In, Ag-Inშემცველი მრავალკომპონენტიანი სისტემების შესწავლა 100-350 °C და 

პირველად მიღებული არაორგანული პოლიმერების აგებულების, თვისებების კვლევა 

სხვადასხვა მეთოდით 

კვლევების შედეგად განხორციელებულია არაორგანული პოლიმერების, კონკრეტულად კი 

კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და ფუნდამენტური კვლევა. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგიკონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატები სსინთეზის, მათი აგებულების 

დადგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

ტექნოლოგია ემყარება პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-ნალღობებიდან კონდენსაციის გზით 

დღემდე უცნობი ახალი კონდენსირებული ფორმების - არაორგანული ოლიგომერების, ციკლური 

ნაერთების და გრძელჯაჭვიანი პოლიმერული ნაერთების მიღებას. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების სინთეზის, მათი აგებულების 

და დგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

განხორციელებულია პოლიკომპონენტური სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა 

ტემპერატურულ ინტერვალში 100-350°C, სადაც ერთვალენტიანი მეტალები იყო K და Ag, ხოლო 

სამვალენტიანი მეტალების სახით აღებული იყო Ga და In.  

 ჩატარებულია მიღებული ნაერთების ქიმიური ანალიზი, შედარებულია კვლევის 

არსებული მეთოდიკები და შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, გალიუმის, 

ინდიუმის და ერთვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდები. 

პირველადაასინთეზირებულიინდიუმ-ვერცხლისდა გალიუმ-ვერცხლის ორმაგი 
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ციკლოტეტრაფოსფატები, სინთეზირებულია აგრეთვე მრავალი ოლიგო- , ციკლო და 

პოლიფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ მონო- და პოლივალენტურ მეტალებს. 

ნაერთები შესწავლილია გარდა გრავიმეტრული, ფოტომეტრული, მოცულობითი, 

ატომურ-აბსორბციული მეთოდებისა, აგრეთვე რენტგენოფაზური და რენტგენოსპექტრალური 

ანალიზის მეშვეობით. მიღებული შედეგები გაანალიზებულია და შედარებულია სამეცნიერო 

პუბლიკაციებში არსებულ მონაცემებთან და მოტანილია ინდიცირებული რენტგენოგრამები. 
მიღებული პოლიმერების საკრისტალიზაციო პირობების და პროდუქტის თვისებების 

გაანალიზებით შესაძლებელი ხდება მიზნობრივი თვისებების მქონე ახალი არაორგანული 

პოლიმერების სინთეზი და ასევე მონოკრისტალების ჩამოყალიბების რეჟიმების დადგენა. გარდა 

ამისა, აღნიშნული ფუნდამენტურიკ ვლევების გაღრმავება შესაძლებლობას იძლევა, 

არაორგანული პოლიმერების ნაერთთა ქიმიაში შეიქმნას ან/დასრულყოფილ იქნას მონაცემთა 

ბაზა (თუნდაც ე.წ. ETDEWEB - ენერგეტიკულ მონაცემთა ბაზა), ჩვენი კვლევის შედეგად 

გატარებულია აგრეთვე პარალელი სხვა მრავალვალენტიან მეტალთა კონდენსირებულ 

ნაერთებთან, გარკვეული თვისებების მქონე მიზნობრივი პროდუქტის მიღების მეთოდიკის 

სრულყოფის მიზნით. 

ყველა სინთეზირებული ნაერთი შესწავლილია რენტგენოფაზური, თერმოგრავიმეტრული 

ანალიზით, ზოგიერთი, ყველაზე საინტერესო კრისტალური აგებულების მქონე ნაერთი  

შესწავლილია რენტგენოსპექტრალური ანალიზით (მაგალითისთვის იხ. ნახ. 2) ელექტრონულ 

მიკროსკოპული კვლევა მიმდინარეობდა იაპონური კომპანია JEOL -

ისმასკანირებელიელექტრონულიმიკროსკოპის  JSM-6510LV გამოყენებით, აღჭურვილიOxford 

Instrument -ის   X-MaxN 20 ტიპის ენერგოდისპერსიული მიკრორეტგენოსპექტრალური 

ანალიზატორით. ელექტრონული მიკროფოტოგრაფიები მიღებულია 20 კვა მაჩქარებელ ძაბვაზე, 

როგორც არეკვლილ (BES)  ასევე მეორად  (SEI)  ელექტრონების  საშუალებით. მიკრორენტგენო 

სპექტრალური ანალიზი ტარდებოდა ნიმუშის როგორც წერტოლოვანი არიდან, ასევე მისი 

ზედაპირის გარკვეული ფართიდან.  

1 და 2 სურათებზე მოტანილია Ag-Ga სისტემაში სინთეზირებული არაორგანული 

პოლიმერების რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად მიღებული მიკროფოტოგრაფიები 

სხვადასხვა გადიდებისას.   
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მიკროფოტო 1.  10 SEI ; Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 5/ 1. 

 

 

 

მიკროფოტო 2. Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 7,5/ 1. გადიდება 2,700 

           2019 წელს წარმოებული კვლევების საფუძველზე დადგენილია ნაერთთა აგებულება, 

სტრუქტურა, იზომორფიზმი და თვისებები. დადგენილია, რომ კალიუმ-გალიუმის მიღებულ 

მჟავა ტრიფოსფატს ახასიათებს პროტონის მიმომცვლის შესაძლებლობა და მისი გამოყენება 

შესაძლებელია, როგორც იონთმიმომცვლელი აგენტისა. ეს იონთმიმომცვლელი რეკომენდებულია 

პრაქტიკული გამოყენებისთვის, ვინაიდან ის ცვლის ერთ პროტონს სხვა იონებზე. 
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          გაფორმებულია სტატიები საზღვარგარეთულ სამეცნიერო ჟურნალებში, როგორც იმპაქტ-

ფაქტორის მქონე და SCOPUS -ის სიაში რანჟირებულ ჟურნალებში, ასევე რეინტინგულ  ბეჭდვით 

მედიაში. გარდა ამისა, სტატიები გამოქვეყნებულია საქართველოს მასშტაბით გამოცემულ 

სამეცნიერო ჟურნალებში. მიღებული გვაქვს მონაწილეობა როგორც ადგილობრივად გამართულ, 

ასევე საზღვრებს გარეთ მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. ჩვენს მიერ 

მიღებული სამეცნიერო პროდუქტის მაღალ  ხარისხზე  მეტყველებს საკმაოდ ფართო უახლესი 

ციტირებები ჩვენზე უცხოერ პროფესიულ მედიაში.  

            ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press, USA - დაიბეჭდა მონოგრაფია 

სათაურით Composite Materials EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის 

ავტორია მარინე ავალიანი. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების მეთოდოლოგიების კომპილაციას, რომლებიც ხშირად გამოიყენება თანამედროვე 

კომპოზიციური (კომპოზიტური) მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალურიფუნქციების ეფექტური გამოყენებისათვის. 

იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური მასალების რამდენიმე 

ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას,  სამეცნიერო მასალებს მათი 

მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების შესახებ, 

ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალებისმ ეცნიერული კვლევის განვითარებას ხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი ) 

ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად მიღებულ ორმაგ 

კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, თვისებებზე. 

განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 

სამეცნიერო თემის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების ცნობადობაზე დასკვნის სახით :  

საანგარიშო 2019 წელს პუბლიკაციათა საერთო რაოდენობა - 18, 

მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში - 3, 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა - 5. 

პუბლიკაციებიასახულია და/ან ატვირთულია : PUBLON ; ORCID ; TOMSON REUTER ; GOOGLE 

SCHOLAR ; WEB of Science; Research Gate -ზე.  

Research Gate -ზე ჩვენს პუბლიკაციებზე გაცემული რეკომენდაციები - 2 932, ბოლო წლების 

ციტირებები 76, პუბლიკაციები მიმდინარე სამუშაოების თემაზე წაკითხული აქვს 4 950 მეცნიერს 

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, გვაქვს ათიოდე სერიოზული შემოთავაზება  ურთიერთ-

თანამშრომლობაზე საფრანგეთის, იტალიის, უნგრეთის, ესპანეთის, აშშ, უკრაინის და ბელორუსიის 

უნივერსიტეტებიდან და/ან მეცნიერებათა აკადემიებიდან. 

ამჟამად  მიმდინარეობს მოლაპარაკება თანამშრომლობაზე და ქართულ-იტალიურიერთობლივი 

პროექტის შემუშავებაზე რომის კრისტალოგრაფიის ინსტიტუტის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენელთან(Dr. Francesco Capitelli - Institute of Crystallography - CNR (www.ic.cnr.it) (Rome, 

Italy). 

მოლაპარაკება ასევე მიმდინარეობს ცნობილ სამეცნიერო ინსტიტუციასთან  - Hungarian Academy of 

http://www.ic.cnr.it/
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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SciencesInstitute of Materials and Environmental Chemistry  და მის წამყვან მეცნიერთან ლასლო 

კოტაისთან (LászlóKótai), რომელიც იმავდროულად არის სკოპუსის სიაში შემავალი სამეცნიერო 

ჟურნალის European Chemical Bulletin -ის მთავარი რედაქტორი. 

 

                 დაბოლოს დავძენთ, რომ მიმდინარე წელს აღნიშნულ თემატიკაზე წარმატებით დაცული 

იქნა ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომანტის, ნინო ღონღაძეს 

სამაგისტრონაშრომი (სამეცნიერო ხელმძღვანელები მ. ავალიანი და გ. თოდრაძე) . 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტი

სდასახელებამეცნიერების

დარგისადასამეცნიერომი

მართულებისმითითებით

, 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა ადგილობრივი 

ნედლეულისსაფუძველ

ზე 

 

22.02.2019 – 22.02.2022 

 
 

 

 

 

 

ელენაშაფაქიძე-ხელმძღვანელი 

მარინენადირაშვილი- კოორდინატორი 

ძირითადი პერსონალი 

1. ვერა მაისურაძე - მკვლევარი  

2. იოსებ გეჯაძე-მკვლევარი  

3. მარინე ავალიანი - მკვლევარი 

4. თამარპეტრიაშვილი- მკვლევარი 

 

 

https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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FR-18-783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

საგრანტო პროექტის გეგმა-გრაფიკის თანახმად პირველ საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული 

იქნა სამეცნიერო   ლიტერატურული წყაროები. შესწავლილი იქნა თანამედროვე მონაცემები 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების შემადგენლობების და თვისებების შესახებ. საფონდო-

გეოლოგიურ წყაროებზე დაყრდნობით შერჩეულ იქნა ადგილობრივი ბუნებრივი და 

ტექნოგენური ნედლეული, რომელთა გამოყენებაც მიზანშეწონილია გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალების საწარმოებლად.  

შერჩეული და მოპოვებულ იქნა  საკვლევი მასალები. მოხდა მათი დამუშავება შემდეგ ეტაპებად: 

მასალის შრობა, დაქუცმაცება, დაფქვა, რის შემდეგაც კი ჩატარებული იქნა შესაბამისი ქიმიური და 

ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები. 

შერჩეული საკვლევი მასალების საფუძველზე შედგენილი იქნა კაზმები კომპონენტების 

სხვადასხვა თანაფარდობით და სხვადასხვა ტუტე კომპონენტების გამოყენებით. დამზადდა 

გეოპოლიმერეული მჭიდები და გამოიცადა მექანიკურ სიმტკიცეზე. 

მიღებული მონაცემების მიხედვით შერჩეული იქნა მჭიდების ოპტიმალური შემადგენლობები, 

რომელთა კვლევაც უფრო დეტალურად ჩატარდა. 

ჩატარებული კვლევები და მათი ანალიზი აისახა სამ სტატიაში, რომელთაგან ერთი უკვე 

გამოქვეყნდა, ხოლო ორი მიღებულია შესაბამისი რედაქციების მიერ პუბლიკაციისთვის. 

კვლევების შედეგები მოხსენებულია ორ საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ შეტანილია საპატენტო განაცხადი სასარგებლო 

მოდელზე. 

 

 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ.  ავალიანი,  

ვ. 

ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-SYLVER 

AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

European 

Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

7  

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/


12 
 

12 
 

6 

7 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

DOI:http://dx.doi.org/10.17628/e

cb.2019.8.164-170 

 

 

და სხვა 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდების მისაღებად კომპონენტების შერჩევის და დამუშავების 

ადმიინოვაციური მიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ გამოყენებული იქნა 

ადგილობრივი ბუნებრივი ქანები, რომლებთაც ახასიათებთ ცეოლიტური სტრუქტურა. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ გამოყენებული იქნა მანგანუმშემცველი გრანულირებლი წიდები, 

რომლებიც მინისებრ ფაზას შეიცავენ და ბრძმედის ნაყარი წიდები, რომლებიც ცნობილია 

დაბალი ქიმიური აქტივობით. ტუტე კომპონენტის სახით აღებული იქნა ტრადიციული 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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ნატრიუმის ტუტე, თხევადი მინა და მათი ნარევი. 

 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

 ცნობილმა მეცნიერმა-ასტროფიზიკოსმა ჰუბერტ რიივესმა   თავის ნაშრომში 

« ყველაზელამაზიამბავიმსოფლიოში » (Hubert Reeves - The most beautiful story in the world », 

2004) გამოთქვა აზრი, რომ "ჩვენ ვარსკვლავთა მტვერივართ". ამ მტვერის ერთ-ერთი 

მდგენელი -ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით უმნიშვნელოვანესია დედამიწაზე, 

ვინაიდან სწორედ ისითვლება მთელიეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ 

ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,არისშეუცვლელი 

მაკავშირებელიცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ის ფაქტიურად მთელი ბიომრავალფეროვნების 

სიცოცხლის დამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის აზრით, შესაძლოა, რომ 

ძალიან მალე ის უფრო ძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. 

ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  ბიოლოგიურ ყოფნა-

არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) "ხერხემალს", რომელიც 

დაკავშირებულია გრძელ ჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ ბაზებთან, ასევე 

მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს არის ცხოვრების 

არქიტექტურის ნაწილი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფოლიპიდურ 

კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

გაერო და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებები პროგნოზირებენ, რომ 

დედამიწაზე არსებული ფოსფორის ნაკლებობა დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგ 

გლობალურ შიმშილს გამოიწვევს. ციტატა : "იმის გამო, რომ ფოსფორი უმნიშვნელოვანესია 



14 
 

14 
 

სიცოცხლის არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ ისწავლოს მისი შენახვა და 

უკეთესი გადამუშავება".  

სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების სინთეზს 

ეძღვნება წინამდებარე სამუშაო, უფრო კონკრეტულად - არაორგანული პოლიმერების 

კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას ანალიზის 

ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

თანამედროვე მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა 

არაორგანული პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და 

თვისებების შესწავლას.კონდენსირებულ ნაერთთა თვისებებს რაც შეეხება, უნდააღინიშნოს, 

რომ საკმაოდ მაღალიკ ატალიზური აქტივობა ახასიათებს ვანადიუმის ფოსფატებს, 

რომლებიც ანალოგიურად გალიუმისფოსფატებისა, გამოიყენება ორგანული სინთეზის 

რეაქციებში. ევროპიუმის კონდენსირებული ფოსფატები პერსპექტიულია, როგორც ფოტო- 

და კატოდ-ლუმინესცენტური მასალები, ხოლო  სკანდიუმის ფოსფატების საფუძველზე 

მიღებულია იზოტოპების დასაფიქსირებელიმ ატრიცები, მაღალტემპერატურული 

შემკვრელი მასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, იშვიათი ელემენტების ბაზაზე 

შექმნილი ლუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი 

ნაერთი ნანომასალებადაც მოიაზრება [4-6]. პოლიფოსფატებში ფოსფორის მაღალი 

შემცველობის და მათი თერმომედეგობის გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორც 

საბაზისო შემადგენელი კომპონენტი ფოსფორული მინების წამოებისას. ლუმინესცენციის 

ჩაქრობის დაბალი კონცენტრაციული მაჩვენებელი და მაღალი კვანტური გამოსავალი 

განსაზღვრავენ მაღალკონდენსირებული ულტრაფოსფატების, ასევე Nd –ისა და 

ტუტემეტალების ორმაგი პოლიფოსფატების გამოყენებას კვანტურ ელექტრონიკაში, კერძოდ, 

მინიატურული ლაზერული დანადგარების დასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულია ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც. 

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები 

სრაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.63847 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 



15 
 

15 
 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი მეტალების კონდენსირებული ნაერთების 

მიღების ექსპერიმენტები ტარდებოდა ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. 

აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. კვლევებმა 

შედეგი გამოიღო და საერთაშორისო დონის მეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია ფრიად საინტერესო და უნიკალური 

თვისებების მქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის  და კალიუმ-

გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; შესწავლილია მათი შესაბამისი 

სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 
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ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცნობილია და ამასთანავე ეჭვს გარეშეა, რომ ცემენტის/ბეტონის წარმოება, როგორც 

ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მავნე სფერო, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს 

გარემოს. ამის გამო მთელს მსოფლიოში დიდი ყურადღება ეთმობა ცემენტის 

ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო მჭიდა მასალების მიღების ტექნოლოგიების 

შემუშავებას. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული 

საქართველოს თიხოვანი ქანების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების 

ტექნოლოგიის შემუშავება, რისთვისაც გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური 

ფიქალი, არგილიტი და ადვილად ლღობადი თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი 

და მათი გამოყენებით მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა 

შემადგენლობები. დადგინდა, რომ მიღებული მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი 

მექანიკურის იმტკიცე საგრძნობლად მატულობს.   
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სტატია 6 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - CONDENSED 

PHOSPHATESAND DIVERSE 

SPHERES OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.2.16320.58

885   

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / 

E-article 

International Research 

Platform  

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული ნაერთების მიმართ განპირობებული ამათ ი 

გამოყენების ფართო შესაძლებლობებით. მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია 

აგრეთვე ორმაგი  ციკლო დოდეკაფოსფატებიც, თუმცა მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, 

ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის მიერ  თანაავტორებთან ერთად 

შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა სხვადასხვა ტემპერატურულ 

ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის 

სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  
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ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულია სხვადასხვა არაორგანული პოლიმერი, 

სამვალენტიანი და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის 

მოტანილია სკანდიუმის და ტუტე-მეტალის ორმაგი ფოსფატის სინთეზის და კვლევის 

შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური 

თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  

 

 

 
 

ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

 

 

სტატია 7 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 



19 
 

19 
 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

სტატია 8 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები წარმოადგენს ფართო დანიშნულების მქონე უკლინკერო 

მინერალური ჰიდრავლიკური მჭიდა მასალების ერთ-ერთ ნაირსახეობას, რომელიც მიიღება 

ბუნებრივი და ტექნოგენური წარმოშობის ალუმოსილიკატური ნედლეულის ტუტე 

აქტივაციით. გეოპოლიმერები წარმოადგენს პორტლანდცემენტის ალტერნატიულ მჭიდა 

მასალას, რომელიც ენერგორესურსების და ეკოლოგიის პრობლემების გადაჭრას 

უზრუნველყოფს. კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ 

წიდასთან, მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე 

გამყარების პირობებში სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, 

უფრო ნაკლები - წყალში.   

 

 

სტატია 9 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

 

 

მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 

AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

J. Pharm. Appl. Chem., 

5(2) 

Natural 

Sciences 

Publishing 

USA 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 

 

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ებისრა

ოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. სხვადასხვა 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/


21 
 

21 
 

ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  მრავალრიცხოვანიორმაგი 

კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე წვრილ-დისპერსულიფხვნილების 

სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  

კლასებს. ექსპერიმენტები წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI2O–MIII2O3-P2O5-

H2O, სადაც MI - სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - 

სამვალენტიანი მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური თანაფარდობის 

და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა წინასწარ გამიზნული 

არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (85) - 

ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული 

არაორგანული პოლიმერი,  შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის 

შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია 

შესაძლებელია კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - დაბალიმოლეკულური 

მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად 

დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა 

ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 .(1-2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გაფართოებაზე. 

 

 
 

მიკროფოტო 1.თანაფარდობაMI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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მიკროფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

 

მ. ავალიანი, V თავის 

ავტორი  წიგნში 

რედ. ა.კ. ჰაგი (Haghi 

A.K.) 

«Materials Science 

Composite Materials 

Engineering » 

ISBN: 9781771887960 

 

 აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESSდა 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია,  

მ. გველესიანი,  

შ. მახათაძე.  

VIII თავისავტორები 

წიგნში 

«Materials Science, 

Composite Materials 

Engineering »  

ISBN: 9781771887960 

 

აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESS და 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

10 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press(აშშ და კანადა)  მიერ და TAYLOR & 
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FRANCIS GROUPხელშეწყობით - დაიბეჭდა მონოგრაფია სათაურით Composite Materials 

EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის ავტორია მარინე ავალიანი 

კოლეგებთან ერთად. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების იმ მეთოდოლოგიების გამაერთიანებელ კრებულს, რომლებიც ხშირად გამოიყენება 

თანამედროვე კომპოზიტური მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალური ფუნქციების ეფექტური 

გამოყენებისათვის. იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური 

მასალების რამდენიმე ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას, სამეცნიერო 

მასალებს მათი მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების 

შესახებ, ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალების მეცნიერული კვლევის განვითარება სხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით ამ ვრცელი მონოგრაფიის მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა 

ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი) ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად 

მიღებულ ორმაგ კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, 

თვისებებზე. განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 
 

 

 

 

5.4. სტატიები 

სტატია N1 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-

SYLVER AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

DOI:http://dx.doi.org/10.1762

8/ecb.2019.8.164-170 

 

 

European Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical 

Society 

(APS) ;AOSI

S და სხვა 

 

7  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
http://www.openjournals.net/
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მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდებისმისაღებადკომპონენტებისშერჩევისდადამუშავებისადმიინოვაცი

ურიმიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ 

გამოყენებულიიქნაადგილობრივიბუნებრივიქანები, 

რომლებთაცახასიათებთცეოლიტურისტრუქტურა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

გამოყენებულიიქნამანგანუმშემცველიგრანულირებლიწიდები, 

რომლებიცმინისებრფაზასშეიცავენდაბრძმედისნაყარიწიდები, 

რომლებიცცნობილიადაბალიქიმიურიაქტივობით.ტუტეკომპონენტისსახითაღებულიიქნატრ

ადიციულინატრიუმისტუტე, თხევადიმინადამათინარევი. 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემისადგი

ლი, 

გვერდების

რაოდენობა 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/


25 
 

25 
 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესია 

დედამიწაზე, რადგან  სამართლიანად ითვლება მთელიარსებული 

ეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, 

დამტკიცებულია, რომ საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,ისშეუცვლელი მაკავშირებელირგოლია 

ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ფოსფორი ფაქტიურად მთელიბიო-

მრავალფეროვნებისსიცოცხლისდამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის 

აზრით, შესაძლოა, რომ უახლოეს მომავალში ისუფროძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე 

ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  

ბიოლოგიურ ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) 

"ხერხემალს", რომელიც დაკავშირებულია გრძელჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ 

ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს 

არის ცხოვრების არქიტექტურის მდგენელი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფო-

ლიპიდურ კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

ბევრი საერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებების, აგრეთვე გაერო-ს პროგნოზით 

დედამიწაზეარსებულიფოსფორისნაკლებობასაგრძნობი გახდება სულ მალე და 

დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგგლობალურშიმშილსგამოიწვევს. ბევრ ვებ-გვერდებზე 

დაიდო სლოგანად მათი ციტატა :"იმისგამო, რომფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის 

არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ 

ისწავლოსმისიშენახვადაუკეთესიგადამუშავება".  

წინამდებარე სამუშაო სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და 

ახალი ნაერთების სინთეზს ეძღვნება, უფრო კონკრეტულად - ე.წ. არაორგანული 

პოლიმერების კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების 

შემცველი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას 

ანალიზის ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

ამჟამად მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული 

პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების 

შესწავლას.ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ნაერთების თვისებებს რაც შეეხება, 

უნდააღინიშნოს, რომ ზოგიერთ მათგანს საკმაოდმაღალიკატალიზურიაქტივობაახასიათებს. 

ასე მაგალითად,ვანადიუმისფოსფატები, ანალოგიურადგალიუმისფოსფატებისა, 
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გამოიყენებაორგანულისინთეზისრეაქციებში. 

ევროპიუმისკონდენსირებულიფოსფატებიპერსპექტიულია, როგორცფოტო- დაკატოდ-

ლუმინესცენტურიმასალები. 

დაბოლოს დავძენთ დასკვნის სახით, რომ აღნიშნულ არაორგანულ პოლიმერებს, 

იქნება ეს ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ფოსფატები, თუ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში აღწერილი სკანდიუმისთუ სხვა ელემენტების ფოსფატური კომპოზიტები-

გამოყენების ფართო პერსპექტივები გააჩნია. ჩამოთვლისას საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ 

მათსაფუძველზემიღებულია იზოტოპებისდასაფიქსირებელიმატრიცები, 

მაღალტემპერატურულიშემკვრელიმასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, 

იშვიათიელემენტებისბაზაზეშექმნილილუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი 

ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც 

მოიაზრება.პოლიფოსფატებშიფოსფორისმაღალიშემცველობის და მათი თერმომედეგობის 

გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორცსაბაზისო 

შემადგენელიკომპონენტიფოსფორულიმინებისწამოებისას. 

ლუმინესცენციისჩაქრობისდაბალიკონცენტრაციულიმაჩვენებელიდამაღალიკვანტურიგამოს

ავალიგანსაზღვრავენმაღალკონდენსირებულიულტრაფოსფატების, ასევე Nd –

ისადატუტემეტალებისორმაგიპოლიფოსფატებისგამოყენებასკვანტურელექტრონიკაში, 

კერძოდ, მინიატურულილაზერულიდანადგარებისდასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულიაეკოლოგიურითვალსაზრისითაც.  

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. 

ავალიანი, 

ე. 

შაფაქიძე,  

გ. 

თოდრაძე, 

ვ. 

კვესელავა

,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.6384

7 

 

Nano 

Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 
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ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი 

მეტალებისკონდენსირებულინაერთებისმიღებისექსპერიმენტებიტარდებოდაი. 

ჯავახიშვილისსახელმწიფოუნივერსიტეტისრ. 

აგლაძისსახელობისარაორგანულიქიმიისადაელექტროქიმიისინსტიტუტში. 

კვლევებმაშედეგიგამოიღოდასაერთაშორისოდონისმეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია 

ფრიადსაინტერესოდაუნიკალურითვისებებისმქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი 

პოლიფოსფატის  და კალიუმ-გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; 

შესწავლილია მათი შესაბამისი სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 

 

 
ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცემენტ/ბეტონისწარმოება, როგორცეკოლოგიურადერთ-ერთიყველაზემავნესფერო, 

გამოუსწორებელზიანსაყენებსჩვენსგარემოს. 

ამისგამომსოფლიოშიდიდიინტერესიამიპყრობილიცემენტისალტერნატიულისახეობების, ე. 

წ. უკლინკერომჭიდამასალებისმიღებისტექნოლოგიებისშემუშავებისკენ. ერთ-

ერთასეთმასალადმიჩნეულიაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალები.  

წინამდებარესამუშაოსმიზანსწარმოადგენსთერმულადმოდიფიცირებულისაქართველოს

თიხოვანიქანებისსაფუძველზეგეოპოლიმერულიმჭიდებისმიღებისტექნოლოგიისშემუშავება

, რისთვისაცგამოყენებულიიქნაადგილობრივიქანები: თიხურიფიქალი, 

არგილიტიდაადვილადლღობადითიხა. 

კვლევებისშედეგადშემუშავდათიხოვანიქანებისთერმულიმოდიფიცირებისრეჟიმიდამათ

იგამოყენებითმიღებულიიქნაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალებისსხვადასხვაშემადგენლობებ

ი. დადგინდა, რომმიღებულიმჭიდებისთბო-

დამუშავებისშედეგადმათიმექანიკურისიმტკიცესაგრძნობლადმატულობს.   

 

 

სტატია 6 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 
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კოდი DOI ან ISSN ნომერი/ტომი 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - 

CONDENSED 

PHOSPHATESAND 

DIVERSE SPHERES 

OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.

2.16320.58885 

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / E-

article 

International Research 

Platform  

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული 

ნაერთებისმიმართგანპირობებულიამათიგამოყენებისფართოშესაძლებლობებით. 

მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია აგრეთვე ორმაგი  ციკლოდოდეკაფოსფატებიც, თუმცა 

მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ 

ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის 

მიერ  თანაავტორებთან ერთად შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატის სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  

 
 

ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულიასხვადასხვაარაორგანულიპოლიმერი, სამვალენტიანი 

და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის მოტანილიასკანდიუმის 

დატუტემეტალისორმაგიფოსფატისსინთეზის და კვლევის შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა 

ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო 

ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  
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ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

 

 

სტატია 7 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 
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31 
 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

სტატია 8 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOII ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდამასალებიწარმოადგენსფართოდანიშნულებისმქონეუკლინკერომინე

რალურიჰიდრავლიკურიმჭიდამასალებისერთ-ერთნაირსახეობას, 

რომელიცმიიღებაბუნებრივიდატექნოგენურიწარმოშობისალუმოსილიკატურინედლეულის

ტუტეაქტივაციით. 

გეოპოლიმერებიწარმოადგენსპორტლანდცემენტისალტერნატიულმჭიდამასალას, 

რომელიცენერგორესურსებისდაეკოლოგიისპრობლემებისგადაჭრასუზრუნველყოფს. 

კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, მიღებული 

გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში 

სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - 

წყალში.   

 

 

სტატია 9 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOIან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 
J. Pharm. Appl. Chem., Natural 6 
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AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

5(2) Sciences 

Publishing 

USA 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 

 

 

სტატია 10 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  

მრავალრიცხოვანიორმაგი კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე 

წვრილ-დისპერსულიფხვნილების სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან 

კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  კლასებს. ექსპერიმენტები 

წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI
2O–MIII

2O3-P2O5-H2O, სადაც MI - 

სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - სამვალენტიანი 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
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მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური 

თანაფარდობის და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა 

წინასწარ გამიზნული არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ 

სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (87) - ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული არაორგანული პოლიმერი,  

შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, 

მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია შესაძლებელია 

კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - 

დაბალიმოლეკულური მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. 

სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ 

სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 
.(1-

2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გადიდებაზე.  

 

 
 

                                  ფოტო 1.თანაფარდობა MI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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                                 ფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 

 

 

 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 
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მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
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ფორუმისჩატარების 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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1 

2 
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4 

ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

GEOPOLYMERS - THE FUTURE 

ALTERNATIVE TO PORTLAND 

CEMENT 

გეოპოლიმერები -  პორტლანდ-

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 
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METHODS’ APPLICATION FOR 
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ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 
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ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

PRODUCTION OF GEOPOLYMER 

BINDERS USING LOCAL RAW 

MATERIALS 

Mineral Society of Georgia 

together with Georgian 

Technical University), May 29-

30, Tbilisi, Georgia 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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International Conference on 

Chemistry, Paris, France, July 

2019. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ქიმიაში, ივლისი 2019, 
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ხანგრძლივი მონიტორინგი ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული, ბირთვული (CBRN) 

საფრთხეებისწყაროებისაღმოსაჩენად. 

გარემოს კონტროლის ტრადიციული მეთოდები, რომლებიც მოიცავს სინჯების  პერიოდულ აღებას 

შემდგომი ლაბორატორიული ტესტირებით, რა თქმა უნდა, ვერ აკმაყოფილებს CBRN მონიტორინგის 

მოთხოვნებს,რადგან სინჯების აღებასა და ანალიზების შედეგებს შორის დროის გაწელვის გამო 

ტექნოლოგიური, გარემოს და ტერორისტული კატასტროფების რისკები მკვეთრად იზრდება.  

 

ამ პრობლემის გადაწყვეტა შეიძლება მინიატურული დეტექტორების შემუშავებით, რომლებიც 

განახორციელებენ გარემოს შესახებ ინფორმაციის გარდაქმნას ელექტრულ და ოპტიკურ სიგნალებად, ამ 

სიგნალების შემდგომი გადაცემით სხვადასხვა დისტანციებზე. ამ სენსორების ენერგოდანახჯები არის 

უმნიშვნელო. მათი კვება შეიძლება განხორციელდეს მზის ელემენტების, თერმოელექტრული 

გენერატორების, კინეტიკური ენერგიის კონვერტორების და ა.შ. საშუალებით. ასეთი ენერგოეფექტურობა 

მათი გამოყენების  შესაძლებლობას იძლევა ავტონომიური კონტროლის სისტემებში.  

 ნანო ტექნოლოგიების განვითარებამ მრავალი განსხვავებული სენსორების შემუშავების 

შესაძლებლობები შექმნა. უმცირესი ზომების გამო მათი მგრძნობელობა პრაქტიკულად უახლოვდება 

თეორიულად შესაძლებელ ზღვარს. ასეთი ნანო-სენსორები გამოდგება ნებისმიერი ტიპის უაღრესად მცირე 

კონცენტრაციების მქონე ნაწილაკების გამოსავლენად. კერძოთ, რადიაქტიური წყაროების შემთხვევაში ეს 

ძლიან მნიშვნელოვანია, რადგან რადიონუკლიდების ძალზედ დაბალი კონცენტრაციების გამო მათი 

აღმოჩენა დაკავშირებულია მთელ რიგ სიძნელეებთან. ამავე დროს, მათი ხანგრძლივი ზემოქმედება, მცირე 

კონცენტრაციების დროსაც, იწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს ბიოლოგიურ პროცესებში. 

მაღალი ენერგიის გამოსხივების (მზიმე დამუხტული ნაწილაკები, ნეიტრონები, ელექტრონები, რენტგენის 

სხივები და ა.შ.) ზემოქმედების ქვეშ ნივთიერებებში აღიძვრება სხვადასხვა პროცესები. მაგალითად, ამ 

ზემოქმედების შედეგად, ნივთიერებაში ჩნდება სხვადასხვა ხანმოკლე ფორმირებები, ისეთები როგორიცაა 

აგზნებული მოლეკულები, თავისუფალი რადიკალები, სოლვატირებული ელექტრონები და სხვ. 



დოზიმეტრიას, რომელიც დაფუძნებულია იმ პროდუქტების რეგისტრაციაზე, რომლებიც ჩნდებიან 

გამოსხივების ზემოქმედების შედეგად, აქვს დიდი მნიშვნელობა რადიაციული პროცესების კვლევის დროს 

[1-3].  

 თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების შესაძლებლობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

რადიაციული წყაროების კვლევის დროს, მაშინაც, როცა მათი კონცენტრაცია დაბალია. მაგალითად, 

თანამედროვე ელექტრონული ხელსაწყოები მასალების ელექტრონულ სტრუქტურაში უმნიშვნელო 

ცვლილებების დაფიქსირების 

 შესაძლებლობას იძლევა. ეს ცვლილებები შეიძლება გამოწველული იყოს სხვადასხვა მიზეზით: გათბობა, 

დასხივება, ადსორბცია და სხვ. ამავე დროს, შესაძლებელია რადიონუკლიდების კონცენტრაციის გაზრდა 

თხევად გარემოში ხელოვნური ან ბუნებრივი სორბენტების საშუალებით [4-6]. 

ასე რომ, მაღალმგრძნობიარე მეთოდების გამოყენება და კონცენტრაციის გაზრდა სორბენტების 

დახმარებით შესაძლებელს ხდის ელექტროგამტარებლობის რეგისტრაციაზე დაფუძნებული სენსორების 

გამოყენებას. ასეთი სენსორების გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა ნივთიერებების აღმოსაჩენად, რომლებიც 

არსებობენ ბიოლოგიურ სითხეებში (რადიაქტიური ნივთიერებებით) და, ასევე რადიოაქტიური მავნე 

მინარევების აღმოსაჩენად წყლის ეკოსისტემებში. ანალიზური სიგნალი ასეთი სენსორიდან შიძლება 

გადაცემულ იქნას შორ მანძილზე. ეს ამ სენსორების დაყენების საშუალებას იძლევა ისეთ ადგილებში, 

რომლებიც მიუწვდომელია ან საშიში პერსონალისთვის. 

ნაჩვენებია თეორიული შეფასებები პროცესებისთვის, რომლებიც აღიძვრება სისტემაში, რომელიც 

აღწერს კონკრეტული ტიპის ნანო-სენსორების მუშაობის პრინციპებს დაბალი კონცენტრაციების 

რადიაქტიული წყაროების რადიაციის განსასაზღვრავად.  

 განხილულია ელექტროქიმიური ნანო-სენსორების სისტემები ელქტროდებით, რომლებიც 

დამზადებულია ნახევარგამტარული მასალებიდან, თხელფენოვანი დანაფარებით, რომლებიც მუშაობენ 

არარეგულარულ კონდენსირებულ გარემოში, კერძოთ, თხევად პოლარულ ფაზაში.   

ყველაზე ხელსაყრელი აპარატი ამ პროცესების აღსაწერად არის ჰამილტონიანის ფორმალიზი და 

დაგვიანებადი გრინის ფუნქციების მეთოდი [7]. გარემოს წარმოდგენა გარემოს მოლეკულების 

პოლარიზაციის ოპრატორების გრინის ტემპერატურული ფუნქციების გამოყენებით,სიხშირული და 

სივრცითი ეფექტებისგათვალისწინებისშესაძლებლობას იძლევა [8, 9]. 

 განხილულ იქნა ელექტროგამტარებლობის რეგისტრაციაზე დაფუძნებული სენსორები.  

 ეფექტური მექანიზმის პრინციპი შეიძლება დაფუძნებული იყოს შემდეგზე:  

რადიოაქტიური წყაროების ზემოქმედებით გამხსნელის მინარევული მოლეკულები ადსორბირდება 

ელექტროდის ზედაპირზე. ამ დროს, ქემისორბციის კონცეფციის თანახმად, ადგილი აქვს მუხტის 

გადატანას ნახევარგამტარის გამტარი ზონიდან კონდენსირებულ გარემოში ადსორბირებულ მინარევულ 

ნაწილაკზე [10], რაც იწვევს ელექტროგამტარებლობის ცვლილებას და შესაბამისად იცვლება სენსორის 

ელექტროდებს შორის გამავალი დენის სიდიდე.  

 იმ მასალებს შორის, რომლებიც გამოიყენება სენსორების შესაქმნელად არ არის გარემოსთვის საშიში 



მასალები (გამოყენებული იქნება მასალები, რომლებიც ექვემდებარება განმეორებად დამუშავებას).  

 

საკვლევი სისტემის და პროცესის აღწერა.    

 

საკვლევი სისტემა შედგება თხელდანაფარიანი ნახევარგამტარისგან და არარეგულარული პოლარული 

კონდენსირებული გარემოსგან (ელექტროლიტი) დაბალი კონცენტრაციის პოლარული მინარევული 

მოლეკულებით.  

 საკვლევ სისტემაში მიმდინარე პროცესები შეიძლება დავყოთ ორ ჯგუფად: პირველი ჯგუფი - 

მუხტის გადატანის პროცესები ნაწილაკებს შორის და ელექტროდსა და ნაწილაკს  შორის კონდენსირებულ 

გარემოში. 

 მეორე ჯგუფი - ნაწილაკების ელექტრონის აგზნების პროცესები და ნაწილაკებს შორის ელექტრონის 

აგზნების ენერგიის გადატანის პროცესები კონდენსირებულ გარემოში.  

  

 

მუხტის გადატანის პროცესები ნახევარგამტარული ელექტროდიდან ადსორბირებულ მინარევულ ნაწილაკზე 

ელექტროლიტში   

 

მუხტის გადატანის პროცესები ნახევარგამტარული ელექტროდიდან ადსორბირებულ მინარევულ 

ნაწილაკზე შეიძლება აღწერილ იქნას ანალიზურად კონკრეტული სისტემის შერჩევისას, რომლისთვისაც 

დაიწერება სისტემის ჰამილტონიანი [11,12]. ელექტრონის გადატანის პროცესების შესწავლის მთავარი 

სირთულე დაკავშირებულია კვანტური მიდგომის აუცილებლობასთან. ამ მიდგომის ფარგლებში არ 

არსებობს მიღებული მოდელები მუხტის გადატანისა და ენერგიის გადატანის პროცესებისთვის 

არარეგულარულ კონდენსირებულ გარემოში. ტემპერატურული გრინის ფუნქციების მათემატიკური 

ფიზიკის აპარატის გამოყენება კი რთული კონდენსირებული სისტემებისა და ასეთ სისტემებში მუხტის 

გადატანის პროცესების აღწერის საშუალებას იძლევა. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა თეორიული 

მიდგომების უნიფიცირებისა და სხვადასხვა მოდელების გამოყენების სივრცითი და სიხშირული 

დისპერსიის ეფექტების აღსაწერად.  

სისტემის ჰამილტონიანი 

საწყისი მდგომარეობის ჰამილტონიანი შეიძლება დაიწეროს ასე:   
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scH  არის ნახევარგამტარული ელექტროდის ჰამილტონიანისაწყის მდგომარეობაში; 
i

pH არის 



მინერევული ნაწილაკის ჰამილტონიანი საწყის მდგომარეობაში; i

mH არის კონდენსირებული გარემოს 

ჰამილტონიანი;
int

,mscH  არის ელექტროდის ურთიერთქმედება გარემოსთან; 
int

,mpH არის ნაწილაკის  

ურთიერთქმედება გარემოსთან; 
int

, pscH არის ნაწილაკის ელექტროდთან ურთიერთქმედების 

ჰამილტონიანი.ვვარაუდობთ, რომ ნაწილაკი არის პოლარიზებული და „სოლვატირებული“.  

 

ანალოგიურად, ჰამილტონიანს საბოლოო მდგომარეობაში აქვს სახე (ნაწილაკი არის ელექტრონულ-

აგზნებულ მდგომარეობაში): 
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 სადაც ηარის გადამეტძაბვა ნაწილაკის მდებარეობის წერტილში.   

 ელექტროდის ელექტრონების ენერგეტიკული დონეების განაწილება აღიწერება ფერმი 

განაწილებით ნახევარგამტარული ელექტროდებისთვის.  

  

 
1)/)exp((1()(  kTf F

                                                     (3) 

 

 სადაც EF  არის ფერმის ენერგია, k არის ბოლცმანის მუდმივა, T ტემპერატურა. 

 მიუხედავად ამისა, თუ დონის ენერგია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ფერმის დონის ენერგიისგან, 

მაშინ ენერგეტიკული დონეების განაწილება გადადის ბოლცმანის განაწილებაში. 

 შემდეგი საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას ნახევარგამტარული ელექტროდებისთვის 

არის კვანტური მდგომარეობების რიცხვი ნივთიერების ერთეულ მოცულობაში )( . ზუსტი 

გამოთვლების ჩატარება ძნელია, მაგრამ შესაძლებელია ზოგიერთი შეფასებების გაკეთება 

კრისტალებისთვის.  

 

       დენის სიმკვრივე ელექტრონის გადატანის პროცესისათვის ნახევარგამტარულიელექტროდიდან 
ადსორბირებულ მინარევულ ნაწილაკებზე 

 

მუხტის გადატანის პროცესის ზოგადი თეორიის შესაბამისად კათოდის დენის სიმკვრივეს აქვს ასეთი 

გამოსახულება: 



 

  )()(  cc W)(de fi                                                        (4) 

 

 სადაც )( არის ელექტროდში ერთ-ელექტრონიანი მდგომარეობების სიმკვრივე, )(f არის 

ელექტრონის ფერმის განაწილების ფუნქცია, )(Wc   არის დროის ერთეულში ε  ენერგიის დონიდან 

ნაწილაკზე ელექტრონის გადატანის ელემენტარული აქტის ალბათობა. გაინტეგრალება  -ით 

ხორციელდება ელექტროდის მთლიანი ენერგეტიკული სპექტრის მიხედვით.  

 ელექტროდიდან ნაწილაკზე ელექტრონის გადატანის ელემენტარული აქტის ალბათობას აქვს სახე: 
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აქ, Hi და Hf  არის სისტემის საწყისი და საბოლოო მდგომარეობების ჰამილტონიანები;   Fiარის საწყისი 

მდგომარეობის თავუსუფალი ენერგია, ელექტროდზე ელექტრონის ენერგიისა და ელექტროლიტის ხსნარში 

იონის ენერგიის ჩათვლით; Lfi არის ელექტროდიდან ნაწილაკზე ელექტრონის გადასვლის ელექტრონულ-

რეზონანსული ინტეგრალი. ინტეგრირების კონტური გადის წარმოსახვითი ღერძის პარალელურად 

1Re0   ფარგლებში. 

F  ფერმის ენერგიიდან დათვლილი ელექტრონის ენერგია   გამოვყოთ საწყისი მდგომარეობის 

ჰამილტონიანიდან Hi და შესაბამისი თავისუფალი ენერგიიდან   Fi: 

 

 iFFi HH       ;     iFFi FF                                              (6)   

 

და გამოსახულება დენის სიმკვრივისათვის მიიღებს სახეს:  
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 დენის სიმკვრივის ანალიზური გათვლების ჩატარებისას პირველად ტარდება ინტეგრირება 

ენერგიით. ლითონებისთვის ერთ-ელექტრონიანი მდგომარეობების )( სიმკვრივის 

დამოკიდებულებასენერგიაზეაქვს ნელა ცვლადი ფუნქციის ქცევა. 

 ვვარაუდობთ, რომ ენერგიისელექტრონულ-რეზონანსული ინტეგრალის დამოკიდებულება 𝜀 

ენერგიაზე არის სუსტი. როგორც წესი, ლითონებისთვის ეს მიახლოება მუშაობს საკმაოდ კარგად. მეტიც, 

ინტეგრირება 𝜀-ით (7) ფორმულაში შეიძლება ჩატარდეს მიახლოებით უნაგირის მეთოდით. ამ შემთხვევაში: 
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 სადაც 
 არის წერტილი რომელზეც გამოსახულება 𝜀 აღწევს მაქსიმუმს. ინტეგრირება θ-თი 

სრულდება უნაგირის მეთოდით. 

თუ გამოვტოვებთ რთულ გათვლებს, შეგვიძლია მოვიყვანოთ გამოსახულება ჰეტეროგენული 

პროცესის კათოდური დენის სიკვრივისათვის ნახევარგამტარული ელექტროდის მონაწილეობით ფერმის 

განაწილებით.  
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(9) 

  

აქΔF არის პროცესის თავისუფალი ენერგია, ნაწილაკის ელექტრონის აგზნების ენერგიის ჩათვლით 

საბოლოო მდგომარეობაში, Ernარის ნაწილაკის n-ური შიდამოლეკულური თავისუფლების ხარისხის 

რეორგანიზაციის ენერგია, i

n და
f

n შესაბამისად არისშიდამოლეკულური რხევების სიხშირეები პროცესის 

დასაწყისსა და ბოლოში. ),(  RGk


და ),(  RGk


ფუნქციებიდაკავშირებულია მინარევული ნაწილაკის 



შიდამოლეკულური რხევების ურთიერთქმედებასთან ელექტროლიტის მოლეკულების პოლარიზაციის 

ფლუქტუაციებთან.  
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 ΔE არის მინარევული ნაწილაკისა და ელექტროდის ელექტრული ველის დაძაბულობის ცვლილება 

მუხტის გადატანის პროცესის განმავლობაში. გრინის ფუნქციაgRარის ამორფული მყარი სხეულისა და 

სითხის პოლარიზაციის ფლუქტუაციების ოპერატორების დროითი ფუნქცია სასრულ ტემპერატურაზე 

T=1/β.  

 ფაქტორიზაციის მიახლოაბაში gR ფუნქციისათვის გვაქვს: 

 

 
( , ; ) ( , ; 0) ( )R R

ik ikg r r g r r f                                                    (12) 

 

 მუხტის გადატანის პროცესისათვის გარემოს რეორგანიზაციის ენერგია შეიძლება გამოვსახოთ ასე: 
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(13)  

აქ  ,; RrEi


 არის სისტემის ელექტროსტატიკური ველის დაძაბულობის ცვლილება მუხტის გადანის 

დროს.  

 როგორც წესი, ვარსკვლავი კოორდინატების გამოსახულებაში აღნიშნავს ამ კოორდინატის 

მნიშვნელობას მაქსიმუმის წერტილში ინტეგრალის აღებისას უნაგირისმეთოდით.  

უნაგირის წერტილიθ* შეიძლება მოძებნილ იქნას განტოლებიდან:  
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ამ ფორმულაში Lfiარის ნაწილაკის ნახევარგამტარული ელექტროდის ზედაპირთან ურთიერთქმედების 

რეზონანსული ინტეგრალი.  

 მატრიცული ელემენტი გამოითვლება ტალღური ფუნქციის გამოყენებით კონკრეტული მოდელის 

ფარგლებში. რეზონანსული ინტეგრალი Lfi შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ფენომენოლოგიური 

პარამეტრი. ამ რეზონანსული ინტეგრალის არგუმენტები ახასიათებენ პროცესის გეომეტიულ 

მახასიაეთებლებს, მანძილს ზედაპირამდე, ნაწილაკის სივრცით ორიენტაციას მუხტის გადანის დროს.  

U(R*,ψ*) ფუნქცია გამოითვლება კონკრეტული პროცესებისთვის ნაწილაკებისა და ელექტროდების 

გეომეტრიის გათვალისწინებით. ),(  R


ფუნქციაარის დაყვანილი ნაწილაკების განაწილების ფუნქცია. 

მოდელური ფუნქცია შეიძლება არჩეულ იქნას როგორც ეს ფუნქცია. Ψm(  ;, R


) ფუნქცია არის გარემოს 

რეორგანიზაციის ფუნქცია. მისი ფორმალური გამოსახულებაა: 
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შემოვიყვანოთ გარემოს რეორგანიზაციის ენერგია ამ თანაფარდობის დახმარებით: 
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 gR  რეორგანიზაციის ფუნქციისათვის ფაქტორიზაციის მიახლოებაში გარემოს რეორგანიზაციის 

ფუნქცია შეიძლება წარმოვადგინოთ ასე:  
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(17) 

 

 

r-ითდა  r’-ით ინტეგრალების აღებისას გარდა გარემოს სტრუქტურისა საჭიროა გავითვალისწინოთ. 

რომ როგორც გარემოს (ფუნქცია g(r, r’)) სივრცითი  ეფექტები, ასევე მისი სიხშირული ეფექტები (ფუნქცია 

f(ω)) უნდა აღვწეროთ სხვადასხვა მოდელური ფუნქციებით გარემოს პოლარიზაციის განსაზღვრული 

მოდების არსებობის გათვალისწინებით. რეორგანიზაციის ფუნქციების G და G -ს გათვლისას უნდა 

გათვალისწინებულ იქნას ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია გარემოს რეორგანიზაციასთან.  

პროცესის ისეთი პარამეტრის გათვლა როგორიცაა რეორგანიზაციის ენერგია შეიძლება 

განხორციელდეს სხვადასხვა მოდელების ფარგლებში. მნიშვნელოვანი საკითხია აგრეთვე 

დიელექტრიკული მუდმივას ცოდნა ნაწილაკთან და ელექტროდთან ახლოს. უნდა იყოს 

გათვალისწინებული, რომ ელექტროდთან და ნაწილაკთან ახლოს დიელექტრიკული მუდმივას 

მნიშვნელობა საგრძნობლად განსხვავებულია (ნაკლებია ხსნარის მოცულობაში არსებულ მნიშვნელობაზე).  

 როგორს გვიჩვენებენ ჩატარებული გამოთვლები, ანალიზური გამოთვლების ბოლომდე ჩატარება არ 

არის შესაძლებელი და საჭიროა რიცხვითი ინტეგრირების ჩატარება. 

 პროცესის აქტივაციის ენერგია შეიძლება განისაზღვროს ფორმულით:  
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(18)  

 

როგორც დენის სიმკვრივისათვის მიღებული გამოსახულებებიდან ჩანს, კონკრეტული პროცესის 

შესწავლისას ნაწილაკის თვისებების დეტალური ანალიზია საჭირო (ნაწილაკის რხევითი სპექტრი სითხეში 

და ნაწილაკის რხევითი სპექტრი ადსორბციის შემდეგ). ნაწილაკების რხევითი სპექტრის პარამეტრები 

შეიძლება მიღებულ იქნას როგორც პირდაპირი გაზომვებით (სპექტრი სითხეში), ასევე მოდელური 

გამოთვლების საშუალებით ვაკუუმში ნაწილაკების ინფრაწითელი სპექტრების მონაცემებისა და 

ელექტროლიტის სპექტრების გამოყენებით.  

გამარტივებული მოდელები 

თუ ნაწილაკის შიდამოლეკულური რხევების ურთიერთქმედებას გარემოს პოლარიზაციის 

ფლუქტუაციებთან უგულებელვყოფთ, მაშინ გამოსახულება აქტივაციის ენერგიისთვის მნიშვნელოვნად 

გამარტივდება: 
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 შესაბამისად, გამოსახულება θ*-ს განსაზღვრისათვის მიიღებს სახეს: 
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(20)   

  

 თუ, გარდა ამისა, უგულებელვყოფთ ნაწილაკის შიდამოლეკულური რხევების რეორგანიზზაციას, 

ან თუ ნაწილაკი ერთატომიანია, მაშინ: 

 

 
     FeEE m

ra 1)ln(sin *

                               
(21) 

 

და გამოსახულება θ*-ს განსაზღვრისათვის მიიღებს სახეს: 

 

 

ln(sin ) (1 2 ) 0m

re F E                                                          (22) 

 

 მოცემული გამოსახულებები საშუალებას იძლევიან მარტივად შევაფასოთ კინეტიკური 

პარამეტრები ძლიერ გამარტივებული მოდელების ფარგლებში.   

  

დასკვნა 

 

მუხტის გადატანის პროცესებიელექტროდოდან ადსორბირებულ მინარევულ ნაწილაკზე არწერილია 

ანალიზურად.  

მიღებულია ანალიზური გამოსახულებები სიჩქარისათვის, კათოდის დენის სიმკვრივისათვის და 

კინეტიკური პარამეტრები მუხტის გადატანის პროცესისათვის ელექტროდოდან ადსორბირებულ 



მინარევულ ნაწილაკზე.  
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დანართი 2 

ანგარიშის ფორმა № 1 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

გ.აგლაძის სახელობის ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორია. 

ხელმძღვანელი: ქიმიის აკადემიური დოქტორი, მთავარი მეც.თან. გ.წურწუმია 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 
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რეტინა-ლური კომპონენტის 

მიერ სინათლის შთანთქმისა 

და რეზონანსული კომბინა-

ციური და კოჰერენტული 

ანტისტოკსური გაბნევის 

აგზნების პროფილების 

თეორიული და რაოდე-

ნობრივი შესწავლა.                                                                                                                                                                                   

2018-2021წწ 

 

 

 

 

 

2018-2020წწ 

მეც.თან. მ.ზაქარაია, 

(ხელმძღვანელი); 

 მეც.თან.დავით გოგოლი 

შემსრულებელი) ;  

უმ.მეც.თან. არჩილ ბენაშვილი, 

(შემსრულებელი) 

 

2019 წლის ეტაპი.„როდოპსინის რეტინალური კომპონენტის მიერ სინათლის შთანთქმისა 

და რეზონანსული კომბინაციური და კოჰერენტული ანტისტოკსური გაბნევის აგზნების 

პროფილების თეორიული და რაოდენობრივი შესწავლა“.                                                                                                                                                                                   



რეზიუმე 

 როდოპსინის რეტინალური კომპონენტის მაგალითზე ნაჩვენებია რომ ერთსადაიმავე სპექტრალურ 

უბანში, ძირითადი ოპტიკური მეთოდებით მიღებული ინფორმაციის კომპლექსური ანალიზით 

შესაძლებელია მოლეკულისშიდა პროცესების ცალსახად აღწერა. ჩვენივე თეორიის ბაზაზე 

შექმნილია უზოგადესი მათემატიკური ალგორითმი, სპექტრებისა და აგზნების პროფილების 

ვიბრონული მდგენელების გაგანიერების თაობაზე ყოველგვარი  აპრიორული დაშვებებისაგან 

თავისუფალი. რაოდენობრივი დათვლებით მიღებული ყველა თეორიული პარამეტრი. ჩვენს ხელთ 

არსებული გამოთვლითი ტექნიკის ბაზაზე მიღებული შედეგები  წინასწარია და შემდგომ 

დაზუსტებას საჭიროებს. 

 ამა თუ იმ ქიმიური ან ბიოლოგიური ობიექტის რამოდენიმე ოპტიკური მეთოდით კომპლექსური 

კვლევა პრაქტიკულად ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა შესასწავლი ობიექტის ფუნქციონირების 

შესახებ. საქმე იმაშია, რომ შთანთქმა-გამოსხივების სპექტრები, ისევე როგორც სინათლის 

რეზონანსული კომბინაციური გაბნევისა და კოჰერენტული ანტი-სტოქსური გაბნევის აგზნების 

პროფილები დაიმზირებიან სპექტრის ერთსადაიმავე უბანში და წარმოადგენენ ე.წ. ვიბრონული 

(ელექტრონულ-რხევითი) კომპონენტების სუპერპოზიციას. აღნიშნული მდგენელების 

ინტენსივობა და განაწილება სპექტრში განპირობებულია შესასწავლი მოლეკულის აქტიური 

თავისუფლების ხარისხების რაოდენობით, სიხშირეებითა და აგზნების შედეგად წონასწორული 

კოორდინატების წანაცვლებებით. თითოეული ვიბრონული მდგენელის ფორმა კი განისაზღვრება 

მოლეკულათშიდა რელაქსაციური პროცესებითა და გარემოს დინამიური ზემოქმედებით, ისევე 

როგორც, არაერთგვაროვნებით. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, აღნიშნული 

პარამეტრებისათვის რეალისტური რაოდენობრივი მნიშვნელობების მიღება მოითხოვს 

ადექვატურ თეორიულ მოდელირებას. 

           2015-2017 წწ თემაში, ზოგიერთი ფოტოსინთეზირებადი პროცესის მაგალითზე, ჩვენ 

დავამუშავეთ საკმაოდ ზოგადი კომპლექსური მიდგომა ძირითადი პარამეტრების 

(ოპტიკური მახასიათებლების) სარწმუნო რაოდენობრივი მნიშვნელობების მოსაძებნად.  

წინამდებარე ნაშრომი კი მხედველობის რთული მექანიზმის ზოგიერთი სტადიის 

შესწავლის მცდელობას წარმოადგენს. ნაადრევი სიბეცის, ასტიგმატიზმის და  მხედველობის 

სხვა პრობლემის, ასევე მხედველობის კორექციის შესაძლებლობის გარკვევა მოლეკულურ 



დონეზე დღესაც აქტუალურია. ცნობილია რომ A ვიტამინის ნაკლებობა ორგანიზმში იწვევს ე.წ. 

ქსეროფტალმიას. ამ დროს ადამიანს უვითარდება სიბეცე, როდესაც ბადურის მხედველობითი 

რეცეპტორების ნორმალური ფუნქციონირება ირღვევა და ბინდის პირობებში ქვეითდება 

მგრძნობელობა.  

   მოლეკულურ დონეზე მხედველობისრეცეპტორების აგზნების სტადიები დეტალურად 

შეისწავლეს უოლშმა და მისმა კოლეგებმა. საწყის სტადიაზე A ვიტამინი, ანუ რეტინოლი 

იჟანგება და გადადის A ვიტამინის ფიზიოლოგიურად აქტიურ ალდეჰიდში - რეტინალში. 

ნორმალურ მდგომარეობაში ეს უკანასკნელი შეიცავს ორმაგ cis ბმებს და მოიხსენიება 11 – 

cis რეტინალად. ამ ფორმით ის შემდგომ უერთდება ოპსინს (ბადურის ჩხირების ცილა) და 

წარმოქმნის როდოპსინს, ძლიერი შთანთქმის უნარით 500 ნმ სპექტრალურ უბანში. 

როდოპსინის რეტინალური კომპონენტი სინათლის შთანთქმის შედეგად განიცდის 

იზომერიზაციას და გადადის უფრო მდგრად მდგომარეობაში - მთლიანად ტრანს-

რეტინალში. მოცემული პროცესი ხასიათდება რეტინალის კონფორმაციული ცვლილებით 

და ოპსინისაგან მისი მოცილებით. ამ დროს ოპსინი უფერულდება. სინათლის 

ზემოქმედებით გამოწვეული აღნიშნული კონფორმაციული ცვლილება ბადურის 

რეცეპტორებისათვის ერთგვარ ჩამრთველ მექანიზმად გვევლინება. 

            მხედველობის მექანიზმში მონაწილე მოლეკულების სპექტრული თვისებები და 

სტრუქტურული ცვლილებების უფრო ღრმა შესწავლა შესაძლებელი გახდა ლაზერული 

ტექნიკის განვითარებისა და ბიოლოგიური პროცესების შესასწავლად მათი დანერგვის 

შემდეგ. მნიშვნელოვანი ფუნქციონალური დატვირთვის გარდა, განსახილველი 

ობიექტები გამოირჩევიან მარტივი გეომეტრიული სტრუქტურით, სინათლის 

კომბინაციური გაბნევისადმი აქტიური თავისუფლების ხარისხების მინიმალური 

რაოდენობით, გამოკვეთილი სტრუქტურის მქონე შთანთქმის სპექტრებით და სხვა. 

ცნობილია რომ სინათლის რეზონანსული კომბინაციური გააბნევის შესაბამისი აგზნების 

პროფილები (REPs),  ისევე როგორც კოჰერენტული ანტი-სტოკსური გაბნევის (CARS) 

აგზნების პროფილები, იმავე სპექტრალურ უბანში დაიმზირება, რომელშიც შთანთქმის 



სპექტრები. სამივე ეს მახასიათებელი ე.წ. ვიბრონული (ელექტრონულ-რხევითი) 

კომპონენეტების სუპერპოზიციას წარმოადგენს, რომელთა ფორმირებაშიც სხვადასხვა 

მექანიზმი მონაწილეობს: შიდამოლეკულური რელაქსაციური პროცესი, გარემოს 

არაერთგვაროვნება, სპინ-ორბიტალური ურთიერთქმედება და სხვა. რაც შეეხება 

ვიბრონული მდგენელები ინტენსივობას, მათ , პირველ რიგში, განსაზღვრავენ აგზნების 

შედეგად წონასწორული კოორდინატების წანაცვლებანი აღნიშნული კოორდინატების 

ზუსტი განსაზღვრა წარმოადგენ სპექტროსკოპიის ძირითად ამოცანას. მიუხედავად 

იმისა, რომ დაგროვილი ექსპერიმენტული მასალა იძლევა აღნიშნული გეომეტრიული 

ცვლილებების განსაზღვრის საშუალებას, ლიტერატურაში მოყვანილი თეორიული 

გამოთვლების შედეგები საგრძნობლად განსხვავებულია. ეს იმითაა განპირობებული, რომ 

ავტორთა ნაწილი ვიბრონული კომპონენტების  გაგანიერებას მიაწერს შიდა 

რელაქსაციურ პროცესებს  და მათ ფორმას ლორენცის ფუნქციით აღწერს; ნაწილი კი 

განმსაზღვრელ ფაქტორად გარემოს არაერთგვაროვნებას მიიჩნევს და კომპონენტებს 

გაუსის ფუნქციით აპროქსიმებს.   იმის გამო რომ, რეალურად, აღნიშნული მექანიზმების 

წვლილები პრაქტიკულად ყოველთვის თანაზომადია, ჩვენი თეო- რიული მიდგომა 

გამორიცხავს ასეთ, აპრიორულ დაშვებას და ვიბრონული მდგენელებისათვის ფოიგტის 

ფუნქციას [ 1 ] იყენებს.   ეს საშუალებას იძლევა რაოდენობრივი დათვლები მოვახდინოთ 

დამატებითი პარამეტრის ვარირებით, რომელიც გაუსისა და ლორენცის წვლილების 

შეფარდებას წარმოადგენს. ექსპერიმენტული წერტილებიდან თეორიული მრუდების 

გადახრის მინიმიზირების სტანდარტულმა პროცედურებმა მოგვცეს რეალისტური 

მნიშვნელობები როგორც რელაქსაციური კონსტანტებისათვის, ისე გარემოს 

რეორგანიზაციის ენერ- გიებისათვის. მიღებული, შესადარისი მნიშვნელობები 

აღნიშნული პარამეტრებისათვის ცხადყოფს გაუსისა და ლორენცის წვლილების 

ერთდროული ზემოქმედების გათვალისწინების აუცილებლობასა და ჩვენი მიდგომის 

მართებულობას. 

     (0) ; 2 / 3 ;eg egk c h W                                                                    (1)
 



სადაც c  გამხსნელში სინათლის სიჩქარეა,ხოლო (0) ინდექსი მიოუთითებს 
მოლეკულის 

შიდა თავისუფლების ხარისხების არარსებობაზე. 

რეტინალისშთანთქმის მოლარული კოეფიციენტისათვის,[2]-ისთანახმად, 

ვსარგებლობდითფორმულით
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ეს ფორმულა მოდიფიცირებას საჭიროებს მოლეკულისშიდა მოდებისა და ფრანკ-

კონდონის გადაფარვის ინტეგრალების გასათვალისწინებლად და, საბოლოოდ, ასეთ 
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(2) 

  სადაც 𝑄0𝑖
2  ( i = 1- 3 ). უგანზომილებო კოორდინატების წანაცვლებებია. 

საშუალედო ანგარიშის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად, აქ არ მოვიყვანთ 

კომბინაციური გაბნევის აგზნების პროფილებისათვის (REPs) ჩვენსმიერ ადრე მიღებულ 

გამუსახულებებს. მსურველს მათი გაცნობა შეუძლია სტატიებში [3,4]. ქვევით კი 

შევჩერდებით CARS-ის აგზნების პროფილების დაზუსტებულ სახეზე 

აქ ფორმულა მოამბის გასაგზ. სტატიიდან[5]  
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 υ;ξ  და   υ;ξ , შესაბამისად,  რეალური და წარმოსახვითი ნაწილებია  ქვემოთ- მოყვანილი 

კომპლექსური ფუნქციისა                 
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 ფუნქცია  υ;ξ  სპექტროსკოპიაში ცნობილია როგორც ფოიგტის ( Voigt ) მრუდი და 

წარმოადგენს გაუსისა და ლორენცის ფუნქციების „ხვეულს“. ხოლო წარმოსახვითი ნაწილი 

დისპერსიული მრუდის სახელით მოიხსენიება. დეტალებისათვის იხილე [3].  

ერთობლივი, კომპლექსური გათვლები ძირითადი თეორიული პარამეტრების 

რაოდენობრივი მნიშვნელობების მოსაძებნად, შთანთქმის, REPs  და  CARS-ის აგზნების 

პროფილების ექსპერიმენტთან შედარების გზით, ერთობ შრომატევადი სამუშაოა და ჩვენს 

ხელთ არსებული გამოთვლითი ტექნიკის ბაზაზე დიდ დროს მოითხოვს. ამიტომ 

ცხრილში მოყვანილ პარამეტრებს, ჯერ-ჯერობით წინასწარი ხასიათი აქვთ და შემდგომ 

დაზუსტებას საჭიროებენ თემის მესამე წლის მანძილზე. მხოლოდ დაზუსტებული, 

უგანზომილებო წანაცვლებების ბაზაზე  შესაძლებელი იქნება მთავარი ოპტიკური 

ამოცანის, რეალური პარამეტრის მოძებნა ე.წ. სპექტროსკოპიის შექცევადი ამოცანის 

(revers problem of spectroscopy) ამოხსნით. 

           ლიტერატურა:   

[1]. M.G.Zakaraya and J.Ulstrup.   Opt. Commun.  68 , 107, 1988; 



[2]. M.G. Zakaraya, A.M. Benashvili and D.G.Gogoli, Bull.Georg.Natl.Acad.Sci. vol. 10, 2016; 

[3].   M.G.Zakaraya, G.G.Maysuradze and J.Ulstrup. J.RamanSpectrosc. 20 (6), 1988; 

[4].   M.G.Zakaraya.   J.RamanSpectrosc.  21 (7), 1990; 

[5].   M.G.Zakaraya, D.G.Gogoli, L.D.Beriashvili  and G.M.Chonishvili  (in press). 

 

 

 



დანართი 2 

ანგარიშის ფორმა № 1 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

გ.აგლაძის სახელობის ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორია. 

ხელმძღვანელი: ქიმიის აკადემიური დოქტორი, მთავარი მეც.თან. გ.წურწუმია 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

„ბიომაკრო მოლეკულების 

თეორიული და 

რაოდენობრივი კვლევა 

არაწრფივი ოპტიკური 

მეთოდებით“ 

2019 წლის ეტაპი როდოპსინის 

რეტინა-ლური კომპონენტის 

მიერ სინათლის შთანთქმისა 

და რეზონანსული კომბინა-

ციური და კოჰერენტული 

ანტისტოკსური გაბნევის 

აგზნების პროფილების 

თეორიული და რაოდე-

ნობრივი შესწავლა.                                                                                                                                                                                   

2018-2021წწ 

 

 

 

 

 

2018-2020წწ 

მეც.თან. მ.ზაქარაია, 

(ხელმძღვანელი); 

 მეც.თან.დავით გოგოლი 

შემსრულებელი) ;  

უმ.მეც.თან. არჩილ ბენაშვილი, 

(შემსრულებელი) 

 

2019 წლის ეტაპი.„როდოპსინის რეტინალური კომპონენტის მიერ სინათლის შთანთქმისა 

და რეზონანსული კომბინაციური და კოჰერენტული ანტისტოკსური გაბნევის აგზნების 

პროფილების თეორიული და რაოდენობრივი შესწავლა“.                                                                                                                                                                                   



რეზიუმე 

 როდოპსინის რეტინალური კომპონენტის მაგალითზე ნაჩვენებია რომ ერთსადაიმავე სპექტრალურ 

უბანში, ძირითადი ოპტიკური მეთოდებით მიღებული ინფორმაციის კომპლექსური ანალიზით 

შესაძლებელია მოლეკულისშიდა პროცესების ცალსახად აღწერა. ჩვენივე თეორიის ბაზაზე 

შექმნილია უზოგადესი მათემატიკური ალგორითმი, სპექტრებისა და აგზნების პროფილების 

ვიბრონული მდგენელების გაგანიერების თაობაზე ყოველგვარი  აპრიორული დაშვებებისაგან 

თავისუფალი. რაოდენობრივი დათვლებით მიღებული ყველა თეორიული პარამეტრი. ჩვენს ხელთ 

არსებული გამოთვლითი ტექნიკის ბაზაზე მიღებული შედეგები  წინასწარია და შემდგომ 

დაზუსტებას საჭიროებს. 

 ამა თუ იმ ქიმიური ან ბიოლოგიური ობიექტის რამოდენიმე ოპტიკური მეთოდით კომპლექსური 

კვლევა პრაქტიკულად ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა შესასწავლი ობიექტის ფუნქციონირების 

შესახებ. საქმე იმაშია, რომ შთანთქმა-გამოსხივების სპექტრები, ისევე როგორც სინათლის 

რეზონანსული კომბინაციური გაბნევისა და კოჰერენტული ანტი-სტოქსური გაბნევის აგზნების 

პროფილები დაიმზირებიან სპექტრის ერთსადაიმავე უბანში და წარმოადგენენ ე.წ. ვიბრონული 

(ელექტრონულ-რხევითი) კომპონენტების სუპერპოზიციას. აღნიშნული მდგენელების 

ინტენსივობა და განაწილება სპექტრში განპირობებულია შესასწავლი მოლეკულის აქტიური 

თავისუფლების ხარისხების რაოდენობით, სიხშირეებითა და აგზნების შედეგად წონასწორული 

კოორდინატების წანაცვლებებით. თითოეული ვიბრონული მდგენელის ფორმა კი განისაზღვრება 

მოლეკულათშიდა რელაქსაციური პროცესებითა და გარემოს დინამიური ზემოქმედებით, ისევე 

როგორც, არაერთგვაროვნებით. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, აღნიშნული 

პარამეტრებისათვის რეალისტური რაოდენობრივი მნიშვნელობების მიღება მოითხოვს 

ადექვატურ თეორიულ მოდელირებას. 

           2015-2017 წწ თემაში, ზოგიერთი ფოტოსინთეზირებადი პროცესის მაგალითზე, ჩვენ 

დავამუშავეთ საკმაოდ ზოგადი კომპლექსური მიდგომა ძირითადი პარამეტრების 

(ოპტიკური მახასიათებლების) სარწმუნო რაოდენობრივი მნიშვნელობების მოსაძებნად.  

წინამდებარე ნაშრომი კი მხედველობის რთული მექანიზმის ზოგიერთი სტადიის 

შესწავლის მცდელობას წარმოადგენს. ნაადრევი სიბეცის, ასტიგმატიზმის და  მხედველობის 

სხვა პრობლემის, ასევე მხედველობის კორექციის შესაძლებლობის გარკვევა მოლეკულურ 



დონეზე დღესაც აქტუალურია. ცნობილია რომ A ვიტამინის ნაკლებობა ორგანიზმში იწვევს ე.წ. 

ქსეროფტალმიას. ამ დროს ადამიანს უვითარდება სიბეცე, როდესაც ბადურის მხედველობითი 

რეცეპტორების ნორმალური ფუნქციონირება ირღვევა და ბინდის პირობებში ქვეითდება 

მგრძნობელობა.  

   მოლეკულურ დონეზე მხედველობისრეცეპტორების აგზნების სტადიები დეტალურად 

შეისწავლეს უოლშმა და მისმა კოლეგებმა. საწყის სტადიაზე A ვიტამინი, ანუ რეტინოლი 

იჟანგება და გადადის A ვიტამინის ფიზიოლოგიურად აქტიურ ალდეჰიდში - რეტინალში. 

ნორმალურ მდგომარეობაში ეს უკანასკნელი შეიცავს ორმაგ cis ბმებს და მოიხსენიება 11 – 

cis რეტინალად. ამ ფორმით ის შემდგომ უერთდება ოპსინს (ბადურის ჩხირების ცილა) და 

წარმოქმნის როდოპსინს, ძლიერი შთანთქმის უნარით 500 ნმ სპექტრალურ უბანში. 

როდოპსინის რეტინალური კომპონენტი სინათლის შთანთქმის შედეგად განიცდის 

იზომერიზაციას და გადადის უფრო მდგრად მდგომარეობაში - მთლიანად ტრანს-

რეტინალში. მოცემული პროცესი ხასიათდება რეტინალის კონფორმაციული ცვლილებით 

და ოპსინისაგან მისი მოცილებით. ამ დროს ოპსინი უფერულდება. სინათლის 

ზემოქმედებით გამოწვეული აღნიშნული კონფორმაციული ცვლილება ბადურის 

რეცეპტორებისათვის ერთგვარ ჩამრთველ მექანიზმად გვევლინება. 

            მხედველობის მექანიზმში მონაწილე მოლეკულების სპექტრული თვისებები და 

სტრუქტურული ცვლილებების უფრო ღრმა შესწავლა შესაძლებელი გახდა ლაზერული 

ტექნიკის განვითარებისა და ბიოლოგიური პროცესების შესასწავლად მათი დანერგვის 

შემდეგ. მნიშვნელოვანი ფუნქციონალური დატვირთვის გარდა, განსახილველი 

ობიექტები გამოირჩევიან მარტივი გეომეტრიული სტრუქტურით, სინათლის 

კომბინაციური გაბნევისადმი აქტიური თავისუფლების ხარისხების მინიმალური 

რაოდენობით, გამოკვეთილი სტრუქტურის მქონე შთანთქმის სპექტრებით და სხვა. 

ცნობილია რომ სინათლის რეზონანსული კომბინაციური გააბნევის შესაბამისი აგზნების 

პროფილები (REPs),  ისევე როგორც კოჰერენტული ანტი-სტოკსური გაბნევის (CARS) 

აგზნების პროფილები, იმავე სპექტრალურ უბანში დაიმზირება, რომელშიც შთანთქმის 



სპექტრები. სამივე ეს მახასიათებელი ე.წ. ვიბრონული (ელექტრონულ-რხევითი) 

კომპონენეტების სუპერპოზიციას წარმოადგენს, რომელთა ფორმირებაშიც სხვადასხვა 

მექანიზმი მონაწილეობს: შიდამოლეკულური რელაქსაციური პროცესი, გარემოს 

არაერთგვაროვნება, სპინ-ორბიტალური ურთიერთქმედება და სხვა. რაც შეეხება 

ვიბრონული მდგენელები ინტენსივობას, მათ , პირველ რიგში, განსაზღვრავენ აგზნების 

შედეგად წონასწორული კოორდინატების წანაცვლებანი აღნიშნული კოორდინატების 

ზუსტი განსაზღვრა წარმოადგენ სპექტროსკოპიის ძირითად ამოცანას. მიუხედავად 

იმისა, რომ დაგროვილი ექსპერიმენტული მასალა იძლევა აღნიშნული გეომეტრიული 

ცვლილებების განსაზღვრის საშუალებას, ლიტერატურაში მოყვანილი თეორიული 

გამოთვლების შედეგები საგრძნობლად განსხვავებულია. ეს იმითაა განპირობებული, რომ 

ავტორთა ნაწილი ვიბრონული კომპონენტების  გაგანიერებას მიაწერს შიდა 

რელაქსაციურ პროცესებს  და მათ ფორმას ლორენცის ფუნქციით აღწერს; ნაწილი კი 

განმსაზღვრელ ფაქტორად გარემოს არაერთგვაროვნებას მიიჩნევს და კომპონენტებს 

გაუსის ფუნქციით აპროქსიმებს.   იმის გამო რომ, რეალურად, აღნიშნული მექანიზმების 

წვლილები პრაქტიკულად ყოველთვის თანაზომადია, ჩვენი თეო- რიული მიდგომა 

გამორიცხავს ასეთ, აპრიორულ დაშვებას და ვიბრონული მდგენელებისათვის ფოიგტის 

ფუნქციას [ 1 ] იყენებს.   ეს საშუალებას იძლევა რაოდენობრივი დათვლები მოვახდინოთ 

დამატებითი პარამეტრის ვარირებით, რომელიც გაუსისა და ლორენცის წვლილების 

შეფარდებას წარმოადგენს. ექსპერიმენტული წერტილებიდან თეორიული მრუდების 

გადახრის მინიმიზირების სტანდარტულმა პროცედურებმა მოგვცეს რეალისტური 

მნიშვნელობები როგორც რელაქსაციური კონსტანტებისათვის, ისე გარემოს 

რეორგანიზაციის ენერ- გიებისათვის. მიღებული, შესადარისი მნიშვნელობები 

აღნიშნული პარამეტრებისათვის ცხადყოფს გაუსისა და ლორენცის წვლილების 

ერთდროული ზემოქმედების გათვალისწინების აუცილებლობასა და ჩვენი მიდგომის 

მართებულობას. 

     (0) ; 2 / 3 ;eg egk c h W                                                                    (1)
 



სადაც c  გამხსნელში სინათლის სიჩქარეა,ხოლო (0) ინდექსი მიოუთითებს 
მოლეკულის 

შიდა თავისუფლების ხარისხების არარსებობაზე. 

რეტინალისშთანთქმის მოლარული კოეფიციენტისათვის,[2]-ისთანახმად, 

ვსარგებლობდითფორმულით
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(2) 

  სადაც 𝑄0𝑖
2  ( i = 1- 3 ). უგანზომილებო კოორდინატების წანაცვლებებია. 

საშუალედო ანგარიშის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად, აქ არ მოვიყვანთ 

კომბინაციური გაბნევის აგზნების პროფილებისათვის (REPs) ჩვენსმიერ ადრე მიღებულ 

გამუსახულებებს. მსურველს მათი გაცნობა შეუძლია სტატიებში [3,4]. ქვევით კი 

შევჩერდებით CARS-ის აგზნების პროფილების დაზუსტებულ სახეზე 

აქ ფორმულა მოამბის გასაგზ. სტატიიდან[5]  
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 ფუნქცია  υ;ξ  სპექტროსკოპიაში ცნობილია როგორც ფოიგტის ( Voigt ) მრუდი და 

წარმოადგენს გაუსისა და ლორენცის ფუნქციების „ხვეულს“. ხოლო წარმოსახვითი ნაწილი 

დისპერსიული მრუდის სახელით მოიხსენიება. დეტალებისათვის იხილე [3].  

ერთობლივი, კომპლექსური გათვლები ძირითადი თეორიული პარამეტრების 

რაოდენობრივი მნიშვნელობების მოსაძებნად, შთანთქმის, REPs  და  CARS-ის აგზნების 

პროფილების ექსპერიმენტთან შედარების გზით, ერთობ შრომატევადი სამუშაოა და ჩვენს 

ხელთ არსებული გამოთვლითი ტექნიკის ბაზაზე დიდ დროს მოითხოვს. ამიტომ 

ცხრილში მოყვანილ პარამეტრებს, ჯერ-ჯერობით წინასწარი ხასიათი აქვთ და შემდგომ 

დაზუსტებას საჭიროებენ თემის მესამე წლის მანძილზე. მხოლოდ დაზუსტებული, 

უგანზომილებო წანაცვლებების ბაზაზე  შესაძლებელი იქნება მთავარი ოპტიკური 

ამოცანის, რეალური პარამეტრის მოძებნა ე.წ. სპექტროსკოპიის შექცევადი ამოცანის 

(revers problem of spectroscopy) ამოხსნით. 

           ლიტერატურა:   

[1]. M.G.Zakaraya and J.Ulstrup.   Opt. Commun.  68 , 107, 1988; 



[2]. M.G. Zakaraya, A.M. Benashvili and D.G.Gogoli, Bull.Georg.Natl.Acad.Sci. vol. 10, 2016; 

[3].   M.G.Zakaraya, G.G.Maysuradze and J.Ulstrup. J.RamanSpectrosc. 20 (6), 1988; 

[4].   M.G.Zakaraya.   J.RamanSpectrosc.  21 (7), 1990; 

[5].   M.G.Zakaraya, D.G.Gogoli, L.D.Beriashvili  and G.M.Chonishvili  (in press). 
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1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

გარდამავალი ლითონის ოქსიდების/გრაფენის 

ელექტროდის შემცველი ჰიბრიდული 

სუპერკონდენსატორის ფიზიკური მოდელის 

შემუშავება 

2018-2021 

უფ. მეც. თან. ნიკოლოზ ნიორაძე 

(ხელმძღვანელი) 

უფ. მეც. თან. გიორგი 

გორელიშვილი 

(ძირითადი შემსრულებელი) 

მეც.თან. დავით გოგოლი 

(ძირითადი შემსრულებელი) 

შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოში გარემოს გლობალური ცვლილების ფონზე დიდი ყურადღება ექცევა უფრო 

ეფექტიანი ენერგო სისტემების  შემუშავებას. ამგვარი სისტემების რიცხვშია ელექტროქიმიური 

სუპერკონდენსატორები, რომლებიც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საგრძნობლად განვითარდა. 

ამგვარი სუპერკონდენსატორები ხასიათდებიან მაღალი დამუხტვა/განმუხტვის სიჩქარით და მაღალი 

სიმძლავრით.  ელექტროქიმიური კონდენსატორები შეიძლება დაიყოს ელექტროქიმიური ორმაგი შრის 

სუპერკონდენსატორებად და ჰიბრიდულ კონდენსატორებად. დიდი ყურადღება ექცევა თანამედროვე, 

მაღალგანვითარებული ზედაპირის მქონე საელექტროდო მასალების გამოყენებას სუპერკონდენსატორებში 

რათა მიღწეული იქნეს საგრძნობი ენერგიის აკუმულირება სუპერკონდენსატორში და  შენარჩუნებული 

იყოს ტრადიციული კონდენსატორებისათვის დამახასიათებელი მაღალი სიმძლავრე.  

ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორიაში მიმდინარე პროექტის: „გარდამავალი 

ლითონის ოქსიდების/გრაფენის ელექტროდის შემცველი ჰიბრიდული სუპერკონდენსატორის ფიზიკური 

მოდელის შემუშავება“ პირველი ეტაპის ფარგლებში მიღებულია გარდამავალი ლითონის (მანგანუმი)/ 

გრაფენის კომპოზიტი, რომელიც უნდა გამოიცადოს სუპერკონდენსატორების საელექტროდო მასალად. 

მეორე ეტაპზე რომელიც წინამდებარე ანგარიშის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს განხორციელდა 

ერთსაფეხურიანი პროცესის შედეგად მიღებული მანგანუმის დიოქსიდი/გრაფენის ნანოფანტელების 

გამოყენებით საუპერკონდენსატორებისათვის მაღალგანვითარებული ზედაპირის მქონე ელექტროდის 

დამზადება და მისი ელექტროქიმიური დახასიათება.  

 

ექსპრიმენტული ნაწილი 

ერთსაფეხურიანი ელექტროსინთეზირებული გრაფენი/MnO2კომპოზიტი,რომლის მომზადების 

პროცედურა ჩამოყალიბდა წინა საანგარიშო პერიოდში (იხილეთ ანგარიში #1), გამოვიყენეთ 

სუპერკონდენსატორისათვის ელექტროდის დასამზადებლად. 0.02 გ წვრილდისპერსული ფხნილი MnO2და  

გრაფენის შემცველობით შევურიეთ 200 μლ გამტარ პოლიმერს პოლი(3,4-ეთილენედიოხსითიოფენე)-

პოლი(სტაირინსულფონატი) (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) Sigma-Aldrich). 

მიღებული მასა დავაფინეთ გრაფენის ღუბელის საფენზე (G-PDMS-foam). 
 

ელექტროქიმიური გაზომვები განხორციელდა სტანდარტული სამელექტროდიანი 

პოტენციოსტატ/გალვანოსტატური სისტემის გამოყენებით (ნახ. 2). კომპოზიტური ელექტროდის 

ელექტროქიმიური დახასიათება განხორციელდა ცილინდრული ფორმის ელექტროქიმიურ უჯრედში 

(ელექტროქიმიური სისტემა წარმოდგენილია ნახაზ 2-ზე), კალიუმის მონო და დიფოსფატის ბუფერულ 

ხსნარში,0.1M KH2PO4/K2HPO4, pH=7. დამხმარე ელექტროდს წარმოადგენდა - პლატინის ფირფიტა, ხოლო 

შესადარებელ ელექტროდს ქლორვერცხლის (Ag/AgCl) ელექტროდი.ჩავწერეთ პოლარიზაციული ციკლური 



ვოლტამეტრული მრუდები და დამუხტვა განმუხტვის მრუდები. 

 
ნახაზი 1. პოლი(3,4-ეთილენედიოხსითიოფენე)-პოლი(სტაირინსულფონატი)  

 
 

ნახაზი 2.სამელექტროდიანი ელექტროქიმიური სისტემა  

 

განხორციელდა პოტენციოსტატ CH instrument600E (ოსტინი, ტექსასი, აშშ). 

ნახაზ 3-ზე გამოსახული ვოლტამპერული მრუდები გვიჩვენებს ორმაგი შრის ტევადურ მრუდებს 

რომლებიც გამოხატავს ელექტროდის ზედაპირზე მიმდინარე არაფარადეულ პროცესს. გამტარი 

პოლიმერისა და მანგანუმის დიოქსიდი/გრაფენის ფანტელების დაფენის შემდეგ გრაფენის ღრუბელზე 

ტევადური მრუდების (წითელი, მწვანე) ფორმა შეიცვალა  დაუფარავ გრაფენის ღრუბელზე გადაღებულ 

მრუდებთნ  შედარებით რაც მიუთითებს კომპოზიტური ელექტროდის ზედაპირის გაზრდაზე. 

კომპოზიტური ელექტროდის დამზადებიდან ერთი დღის შემდეგ გადადაღებული ტევადური მრუდები 

მსგავსია თავდაპირველ კომპოზიტზე გადაღებული მრუდების რაც კომპოზიტის მდგრადობაზე 

მიუთითებს.  

 
ნახაზი 3. გრაფენის ღუბელი/MnO2/გრაფენის ფანტელების კომპოზიტურ ელექტროდზე გადაღებული ტევადური 

მრუდები 

 

ჩვენ ასევე ჩავწერეთ კომპოზიტური ელექტროდის დამუხტვა განმუხტვის მრუდები. ნახაზ 4-ზე ა) 

გამოსახულია დამუხტვა-განმუხტვის მრუდები რომლებიც ჩაწერილია მას შემდეგ რაც დამზადდა 

კომპოზიტური ელექტროდი, ხოლო იმავე ნახზზე, ბ) გამოსახავს ერთი დღის შემდეგ ჩაწერილ დამუხტვა-



განმუხტვის მრუდებს.  

 
ნახაზი 4. კომპოზიტური ელექტროდის დამუხტვა-გაანმუხტვის მრუდები 

 

კომპოზიტური ელექტროდის მომზადების შემდეგ დღეს გადაღებული დამუხტვა-განმუხტვის მრუდები (ბ, 

ლურჯი) უფრო სტაბილურია (როგორც დამუხტვა ისე განმუხტვა იმეორებს დენის თითქმის ერთი და იგივე 

მნიშვნელობებს) ვიდრე კომპოზიტის მომზადების შემდეგ გადაღებული მრუდები. შესაძოლოა  ეს მოვლენა 

გამოწვეულია იმ ფაქტით რომ დროთა განმავლობაში ხდება კომპოზიტის ზედაპირის სტაბილიზაცია.  
 

დასკვნები 

განვითარებული ზედაპირის მქონე ელექტროდების შექმნა მნიშვნელოვანია სუპერკონდენსატორებში 

მუხტის ეფექტიანი შენახვისა და გადაცემისთვის. გამტარი პოლიმერის საშუალებით შესაძლებელია 

ერთსაფუხურიანი ელექტროქიმიური მეთოდით მიღებული მანგანუმის დიოქსიდისა და გრაფენის 

ფანტელების ნარევის დაცხობა გრაფენის ღრუბელის ზედაპირზე და საელექტროდო მასალის გაზრდილი 

ზედაპირის მიღება. მიღებული ზედაპირები რამდენჯერმე აღემატება საწყისი საყრდენი მასალის (გრაფენის 

ღრუბელი) ზედაპირს რასაც ადასტურებს ელექტროქიმიური ტევადური მრუდები გადაღებული 

კომპოზიტური ელექტროდების ზედაპირებზე.    
 

 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 

ნანოსტრუქტურულინახშირბადი

სზედაპირებზეფუნქციონირებუ

ლირედოქსპროტეინებისვოლტამ

ეტრულიდახასიათება, 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი, ქიმიური 

მეცნირებანი, ბიოლოგიური 

მეცნიერებანი, YS17_32 

2017-2019 
ნიკოლოზ ნიორაძე 

(ხელმძღვანელი) 

მეოთხე დამამთავრებელ პერიოდში განხორციელდა ციტოქრომის გლიკოზილირება ლაქტოზის 

გამოყენებით. გლიკოზილირებული ციტოქრომის მიკროკალორიმეტრული კვლევა განხორციელდა DACM-

4 ტიპის მიკროკალორიმეტრის საშალებით. მომზადდა სტატია ცისტეინით მოდიფიცირებული ოქროს და 



გრაფენის ელექტროდების ციკლური ვოლტამეტრიის შედეგად მიღებული შედეგების გამოყენებით. სტატია 

სათაურით:„The First Observation of Electrochemistry of Graphene/cysteine/copper Composite“გამოქვეყნდა 

ჟურნალში: „Journal of Electroanalytical Chemistry“. განხორციელდა  სხვადასხვა ტიპის ცისტეინის 

თვითაწყობადი ფირების გაზრდა გრაფენის ზედაპირზე; 50 mM ცისტეინის კონცენტრაციის წყალხსნარის 

200 მიკროლიტრი მოთავსდა გრაფენის ზედაპირზე 30 წუთის განმავლობაში. თვითაწყობადი ფირების 

გაზრდის შემდეგ გრაფენი/ცისტეინის კომპოზიტზე 0.1მოლ/ლ სპილენძის ქლორიდის ხსნარიდან მოხდა 

სპილენძის იონების  ფიქსაცია ცისტეინის კარბოქსილ ჯგუფებზე.სპილენძ შემცველი გრაფენი/პეპტიდების 

ელექტროქიმიის კვლევა განხორციელდა ელექტროქიმიურ ანალიზატორ CH600E -ის საშუალებით. 

დადგინდა რომ სპილენძ/პეპტიდები/გრაფენი ელექტროქიმიურად აქტიურია და იძლევა შესაბამის 

ელექტროქიმიურ სიგნალს. 

 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

ნიკოლოზ 

ნიორაძე 

თინათინ 

დოლიძე 

მიხეილ 

შუშანიანი 

დიმიტრი 

ხოშტარია 

ISSN: 1572-6657 

https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113490 

Journal of 

Electroanalytical 

Chemistry 

იბეჭდება 

 

ELSEVIER 5 

ჩვენ შევისწავლეთ გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის (ნახ. 1) ელექტროქიმია. სხვადასხვა 

სახის ცისტეინი (ცისტეინის ენანტიომერები, ჰომოცისტეინი) დავაფინეთ გრაფენის ზედაპირზე და 

შევქმენით თვითაწყობადი ორგანული ფირი. შემდეგ ცისტეინის მიერ დაფარულ ზედაპირზე 

მოვახდინეთ სპილენძის იონების ლოკალიზაცია სპილენძის ქლორიდის ხსნარიდან და შევისწავლეთ 

Cu(II)/Cu(I) ჟანგვა აღდგენა ვოლტამპერომეტრიის საშალებით  

 

 
ნახაზი 1. სპილენძის გრაფენი/ცისტეინი ზედაპირზე ორიენტაციის სქემატური სურათი 

 

ელექტროქიმიურმა გაზომვებმა ნათლად აჩვენა რომ ცისტეინი წარმატებით შეიძლება დაეფინოს 

გრაფენის ზედაპირს და სპილენძი მიებას ცისტეინის ფუნქციონალურ ჯგუფებს. ჩვენ აგრეთვე 

https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113490


შევამოწმეთ გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ჩამოყალიბება ენერგო დისპერსული 

რენდგენული სპექტროსკოპიით (EDS) (ნახ. 2) 

 
ნახაზი 2. გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძი კომპოზიტის სპექტრი.  

 

ნახაზი 2-ზე წარმოდგენილი სპექტრი უჩვენებს აზოტის, გოგირდის და სპილენძის არსებობას რაც 

იმაზე მიუთითებს რომ კომპოზიტი წარმატებით იქნა შექმნილი.   

ნახაზი 3. გვიჩვენებს ცისტეინის თვითაწყობად ფირზე მიბმული სპილენძის ჟანგვა აღდგენას. 

ელექტროქიმიური სიგნალი საგრძნობლად არის გაზრდილი (ლურჯი მრუდი) იმ შემთხვევასთან 

როდესაც სპილენძის ფიქსირება მოხდა გრაფენის ზედაპირზე ცისტეინის გარეშე (წითელი მრუდი).  

 

 
ნახაზი 3. სპილენძის აღდგენის ხუთჯერადი ზრდა გრაფენი/ცისტეინი კომპოზიტზე მიბმის შემდეგ 

 

ჩვენ ასევე შევისწავლეთ გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ელექტროქიმიურ ქცევაზე 

ხსნარის pH -ის გავლენა. დავადგინეთ რომ ოპტიმალური pH არის 6.2,  ხოლო pH 5-ზე და pH 9-ზე 

კომპოზიტი არ იძლევა სასურველ ელექტროქიმიურ სიგნალს (ნახ. 4). 

 
ნახაზი 4. სპილენძის ელექტროქიმიის დამოკიდებულება ხსნარის pH-ზე.  

 

ასევე შევისწავლეთ ცისტეინის ჯაჭვის სიგრძის და სპილენძის ქლორიდის კონცენტრაციის გავლენა 

გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ელექტროქიმიაზე. ნახაზი 5 გვიჩვენებს სხვადასხვა 



ჰომოცისტეინის (CH2ჯგუფით გაზრდილი ცისტენი) გავლენას ელექტრონის გადასვლის 

ინტენსივობაზე. ცდებმა აჩვენა სპილენძის აღდგენის პიკის გაორება რაც დაკავშირებული უნდა იყოს 

D ცისტეინის არსებობასთან კომპოზიტში. სპილენძის ქლორიდის ხსნარის კონცენტრაციის გავლენა 

წარმოდგენილია ნახაზ 6-ზე.  აშკარა ცვლილება კომპოზიტის პოლარიზაციული მრუდების 

შედარებით სუფთა გრაფენთან შეიმჩნევა 10-5 მოლ/ლ სპილენძის ქლორიდის გამოყენებისას მაგრამ 10-8 

მოლ/ლ სპილენძის ქლორიდის შემთხვევაში ცვლილება შესამჩნევი არ არის და რთულია მსჯელობა 

იმაზე რომ სისტემა რეაგირებს ასეთ მცირე კონცენტრაციებზე. ამგვარად, ჩვენს მიერ შექმნილი 

კომპოზიტის სპილენძის სენსორებად გამოყენება ამ ეტაპისთვის შესაძლებელი არ არის.  

 
ნახაზი 5.D ცისტეინის და DL ჰომოცისტეინის გავლენა კომპოზიტის ელექტროქიმიაზე 

 
ნახაზი 6. სპილენძის ქლორიდის ხსნარის გავლენა გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძის კომპოზიტის ელექტროქიმიაზე 

 

დასკვნები 

ჩვენ პირველად ვაჩვენეთ რომ შესაძლებელია სხვადასხვა ცისტეინის ორგანული თვითაწყობადი 

ფირების ჩამოყალიბება გრაფენის ზედაპირზე. ასევე შესაძლებელია სპილენძის იონის მყარად 

დაფიქსირება ცისტეინის ზედაპირზე და ელექტროქიმიური სიგნალის მიღება. ვაჩვენეთ რომ 

ცისტეინის სიგრძის გავლენა არ არის მნიშვნელოვანი და ხსნარის pH გავლენას ახდენს კომპოზიტის 

ელექტროქიმიური ქცევაზე (საუკეთესო შედეგები მივიღეთ pH 6.2-ის შემთხვევში). ჩვენს მიერ 

შექმნილი და გამოცდილი გრაფენი/ცისტეინი/სპილენძი კომპოზიტი შესაძლოა გარკვეული 

განვითარების შემთხვევაში გამოყენებული იყოს როგორც სპილენძის იონების აღმომჩენი.  

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 



მომხსენებლები დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 
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2. გრაფენი/ცისტეინი/სპილ

ენძის კომპოზიტის 

ელექტროქიმიური ქცევა 

(ზეპირი მოხსენება) 

1. გლაზგო, დიდი 

ბრიტანეთი, 26-28 

აგვისტო, 2019 

2. კუალა ლუმპური, 

მალაიზია, 2-3 

დეკემბერი, 2019 
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კონფერენციის სახელწოდება 
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ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

ნ.ლანდიას სახელობის თერმოქიმიის ლაბორატორია 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

1. 

იტრიუმ-რკინის ოქსიდური 

სისტემის ნაერთების მიღება და 

თერმული თვისებები 

პროექტი სრულდება I 

ქვეპროგრამის - არარეგულარულ 

ნანო- და მეზოსკოპურ ქიმიურ და 

ელექტროქიმიურ სისტემებში 

მუხტისა და ენერგიის გადატანის 

პროცესების კომპლექსური 

შესწავლა და სათანადო 

ტექნოლოგიების საფუძვლების 

შემუშავება - ფარგლებში 

მიმართულება 5: 

თერმოქიმიური კვლევები 

2019 

პროექტის ხელმძღვანელი 

ქიმიის მეცნ.დოქტ. 

თ.მაჩალაძე 

პროექტის შემსრულებლები 

მთავარი მეცნ. თანამშრომელი 

ქიმიის მეცნ.დოქტ. 

ვ.ვარაზაშვილი  

უფროსი მეცნ. 

თანამშრომლები 

ქიმიის მეცნ.კანდიდატები: 

მ.ცარახოვი  

მ.ხუნდაძე  

რ.ჯორბენაძე  

მეცნიერ მუშაკი 

გ.ჯაფარიძე  

ინჟინერი 

ლ.როყვა  
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იტრიუმ-რკინის ოქსიდური სისტემის ნაერთების მიღება და თერმული თვისებები 

(ვრცელი ანოტაცია) 

 

მრავალრიცხოვან ორმაგ ოქსიდურ სისტემებს შორის ბოლო ათწლეულების 

მანძილზე განსაკუთრებული ყურადღება არის მიმართული იშვიათ-მიწა 

ელემენტების შემცველ ნაერთთა მიმართ. რთული შედგენილობის ოქსიდური 

ნაერთების გამორჩეული ელექტრონული, მაგნიტური, ტერმული და სხვა 

მნიშვნელოვანი ფიზიკური თუ ქიმიური თვისებები განაპირობებს მათ ფართო 

გამოყენებას თანამედროვე ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა მიკრო- და 

ოპტოელექტრონიკა, ლაზერული ტექნიკა, კატალიზი და სხვა [1-3]. 

R2O3-Fe2O3 (სადაც R - იშვიათმიწა ელემენტია) ორმაგი სისტემების 

მდგომარეობის დიაგრამები საკმაოდ დეტალურად არის შესწავლილი [1-5]. ამავე 

ტიპის სისტემებს მიაკუთვნებენ Y2O3-Fe2O3 სისტემასაც. ეს გამოწვეულია შემდეგი 

გარემოებით: მიუხედავად იმისა, რომ Y არ მიეკუთვნება ლანთანოიდურ ოჯახს და 

ამასთანავე დიდი განსხვავებაა იტრიუმისა და ლანთანოიდების ატომური მასების 

მნიშვნელობებს შორის, ისინი ქმნიან იზომორფულ ნაერთთა ჯგუფებს, მათ შორის 

ოქსიდებს, რაც განპირობებული უნდა იყოს იონური რადიუსების ახლო 

მნიშვნელობით. მდგომარეობის დიაგრამების განხილვიდან ვლინდება, რომ  R2O3-

Fe2O3 სისტემაში წარმოიქმნება ძირითადად ორი ტიპის სტაბილური ნაერთი: 

ორთორომბული პეროვსკიტის სტრუქტურის მქონე ორთოფერიტები საერთო 

ფორმულით (R2O3/Fe2O3 მოლური შეფარდებით 1:1), და გრანატის ტიპის რთული 

კუბური სტრუქტურის მქონე ფეროგრანატები -  (R2O3/Fe2O3 მოლური შეფარდებით 

3:5). 

ორთოფერიტები დამახასიათებელია მთელი ჯგუფისათვის, ხოლო გრანატებს 

ქმნიან შედარებით მძიმე ლათანოიდები (Sm-დან Lu-მდე) და აგრეთვე იტრიუმი. 

წარმოდგენილი ანგარიში ასახავს Y2O3-Fe2O3 სისტემის ნაერთების 

წარმომადგენლების - ორთოფერიტისა და ფეროგრანატის თერმოფიზიკური 

თვისებების კვლევის შედეგებს, ამიტომ უფრო დეტალურად შევეხებით ამ ორმაგ 

სისტემას. 
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ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების თანახმად [6] სამმაგ 

Fe-Y2O3-Fe2O3 სისტემაში ჟანგბადის დაბალი პარციალური წნევის პირობებში 

(CO2/H2 ან CO2/CO) გაზების ნარევი (სხვადასხვა პროპორციით) შესაძლებელია 

YFe2O(4-d) შედგენილობის (სტექიომეტრული ნაერთის მონოკრისტალების 

ფორმირება, სადავ d-ს სიდიდე, კრისტალის პარამეტრები და მიღებული ნაერთის 

ფაზური შედგენილობა დამოკიდებულია აირადი ნარევის შედგენილობასა და 

კრისტალის ზრდის პირობებზე. ამასთანავე, ფორმირების პირობების შესაბამისად, 

იცვლება Fe+3/Fe+2 ფარდობა. YFe2O(4-d) შედგენილობის პროდუქტი სტაბილურია 

12000C-ზემოთ, ხოლო თანდათანობითი გაცივებისას მიმდინარეობს მისი დაშლა 

პოლიკრისტალურ პეროვსკიტის YFeO3 ფაზად და FeO(1+d) შედგენილობის 

ოქსიდებად. შესწავლილია სტექიომეტრული YFe2O(4-d) მაკროსკოპული თვისებები. 

Y2O3-Fe2O3 სისტემის ნაერთების ძირითადი ნაერთების - პეროვსკიტებისა და 

გრანატების - მაგნიტური მახასიათებლები და სტრუქტურული მაჩვენებლები 

საკმაოდ დეტალურად არის წარმოდგენილი სათანადო პუბლიკაციებსა თუ 

კრებულებში [1-3]. მაგრამ თერმოდინამიკური თვისებები ნაკლებადაა 

შესწავლილი და ხშირ შემთხვევაში ატარებს ფრაგმენტალურ ხასიათს. ეს ქმნის ამ 

ნაერთების თერმული მახასიათებლების უფრო ღრმად შესწავლის წინაპირობას. 

ცხრილ 1-ში მოყვანილია იტრიუმ-რკინის პეროვსკიტისა და გრანატის 

მაგნიტური და სტრუქტურული მახასიათებლები. 

როგორც ორთოფერიტის, ისე ფეროგრანატის სინთეზისათვის ამჟამად 

გამოიყენებენ სხვადასხვა მეთოდეს, როგორიცაა: ოქსიდების სტექიომეტრული 

ნარევის მყარფაზაში მიმდინარე მაღალტემპერატურული რექცია (ე.წ. კერამიკული 

მეთოდი); მარილების ან ჰიდროქსაიდების ერთობლივი დაშლის ან დალექვის 

მეთოდი ნანოსტრუქტურული პრეკურსორის ფორმირების გზით და მისი 

შემდგომი მაღალტემპერატურული შეცხობა; ე.წ. მექანოქიმიური გზა [7], როდესაც 

საწყისი ოქსიდების ნარევი ფორმირდება სპეციალურ ბურთულებიან სარეველაში 

მისი ხანგრძლივი და ნანოზომებამდე მიყვანილი შერევით და ამ ნარევის 

შემდგომი მაღალტემპერატურული სინთეზით. ეს პროცედურა რამდენადმე 

ამცირებს სინთეზის ტემპერატურას და ამით ხელს უწყობს ენერგიის დაზოგვას. 
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ცხრილი 1. იტრიუმის პეროვსკიტისა (YIP) და გრანატის (YIG) სტრუქტურული 

მაგნიტური მახასიათებლები 

 

 YIP YIG Y Fe 

კრისტალური 

მესრის პარამეტრი 

(a), nm 

a. 0.5283 

b. 0.5592 

c. 0.7603 

1.2350-1.2376   

იონური რადიუსი 

(r), nm 

  0.106 0.67 

კიურის 

ტემპერატურა (Tc) K 

 553-560   

მაგნიტური მომენტი 

293 K-ზე (σb) 

9 9.44    

დნობის 

ტემპერატურა TmC 

1680 1555-ს ზემოდ იშლება 

ინკონგრუენტულად 

ხსნარი+YIP 

  

 

ჩვენ გამოვიყენეთ ტრადიციული კერამიკული მეთოდი, ვინაიდან მცირე 

რაოდენობის საკვლევი ნიმუშების მისაღებად იგი მივიჩნიეთ ნაკლებად 

შრომატევად პროცესურად, რა დროსაც უზრუნველყოფილია მაქსიმალური 

სისუფთავის ნაერთის ფორმირება. 

გამოსავალი ოქსიდების სტექიომეტრული ნარეცების პირველად 

ჰომოგენიზაციის შემდგომ ჩატარდა ტაბლეტებად დაპრესილი ნიმუშების 

საბოლოო მაღალტემპერატურული სინთეზი. სინტეზის ტემპერატურა და 

ხანგრძლივობა უზრუნველყოფდა საბოლოო პროდუქტების ფორმირებას. 

სინთეზირებული ნაერთების მონოფაზურობის დასადგენად ჩავატარეთ მათი 

რენტგენოგრაფული კვლევა. დიფრაქტოგრამები მივიღეთ ДРОН-3М რენტგენულ 

აპარატზე, Cu გაფილტრული გამოსხივებით, U-25ev, J-20 mv რეჟიმში. 

დიფრაქტოგრამებზე შეიმჩნევა მხოლოდ პეროვსკიტის და ფეროგრანატისათვის 

დამახასიათებელი მაჩვენებლები. ნიმუშები ერთფაზიანია და პრაქტიკულად 

სუფთაა. შესაბამისი დიფრაქტოგრამები მოყვანილია ნახ. 1 და ნახ.2-ზე. 
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ნახ. 1. იტრიუმის პეროვსკიტის დიფრაქტოგრამა 

 

 

ნახ. 2. იტრიუმის ფეროგრანატის დიფრაქტოგრამა 

 

ნაერთების სინთეზის საბოლოო ტემპერატურა იყო 12500C. ხანგრძლივობა 15-

20 სთ. ტემპერატურის მატებას და ხანგრძლივობის გაზრდა იწვევს ნაერთების 

კრისტალური სტრუქტურის უფრო მოწესრიგებას და პარამეტრების უმნიშვნელო 

ცვლილებას. 

ტემპერატურული კვლევები ჩავატარეთთერმოანალიზატორ STA-2500 Regular-

ით 25-10000C ტემპერატურულ ინტერვალში, ჰაერის ატმოსფეროში, კერამიკულ 

ტიგელში. თერმოანალიზატორი აღჭურვილია პროგრამით Proteus, რომელიც 

მართავს ექსპერიმენტს და ამუშავებს მონაცემებს. თერმოგრამების მონაცემებით 

გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად ორ ნახაზზეა გადანაწილებული. 

იტრიუმის პეროვსკიტის თერმოგრამაზე (ნახ.3) DTA მრუდზე შეიმჩნევა ორი 

ეგზოთერმული ეფექტი 620C-ზე და 3200C-ზე. მასის კლება (ნახ.4) დაბალი 

ტემპერატურებიდან იწყება და 6000C-მდე გრძელდება, თავის მაქსიმუმს 3370C-ზე 

აღწევს. ამ უბანში მასის კლება 1,24%-ია. 

ცნობილია, რომ პეროვსკიტებში ტემპერატურის გავლენით შეიძლება 

შეიცვალოს ჟანგბადის სტექიომეტრიულობა. ეტყობა ამ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, 

რადგან გაცივების შემდეგ იტრიუმის პეროვსკიტი აღიდგენს დაკარგულ მასას. 

იტრიუმის ფეროგრანატის თერმოგრამაზე (ნახ.5) ორი ეფექტია 2700C-

ენდოთერმული და 5630C-ზე ეგზოთერმული. აღსანიშნავია, რომ როგორც 

იტრიუმის პეროვსკიტს, ისე იტრიუმის ფეროგრანატს DTA მრუდები 6000C-ზე 

ზემოთ ენდოთერმული მიმართულებით იხრება. 

იტრიუმის ფეროგრანატი მასის კლებას იწყებს დაბალი ტემპერატურიდან და 

650-7000C-მდე გრძელდება. კლების მაქსიმუმი 4400C-ზეა. მასის კლება 25-3500C 

შეადგენს 0,14%, 350-4600C-0,11%, 460-8000C - 0,09% შესაბამისად. 
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ნახ. 3. იტრიუმის პეროვსკიტის თერმოგრამა DTA და TG მრუდები 

 

 

 

ნახ. 4. იტრიუმის პეროვსკიტის თერმოგრამა DTA, TG და DTG მრუდები 

 

 

ნახ. 5. იტრიუმის ფეროგრანატის თერმოგრამა  DTA და  TG მრუდები 

 

 

 

ნახ.6. იტრიუმის ფეროგრანატის თერმოგრამა DTA, TG და DTG მრუდები 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

# ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

 

ჟურნალის/კრებ

ულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემ-

ლობა 

გვერ-

დების 

რაოდე-

ნობა 

1. მ.ხუნდაძე, 

ვ.ვარაზაშვილი, 

თ.მაჩალაძე, 

მ.ცარახოვი, 

რ.ჯორბენაძე 

სტრუქტურული და 

მაგნიტური ფაზური 

გარდაქმნების 

თერმული 

ანომალიები რკინის 

ქვეჯგუფის 

მეტალებში 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

მოამბე, ტ.13, 

#1, 2019 

Georgian 

Academy 

Press, 

Tbilisi 

59-65 
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შესწავლილია Fe, Co და Ni-ის სტრუქტურული და მაგნიტური ფაზური 

გარდაქმნები. კვლევები ჩატარებულია ფირმა Setaram-ის (საფრანგეთი) 

მაღალტემპერატურულ კალორიმეტრ HT-1500-ზე. დადგენილია ამ  გარდაქმნების 

შესაბამისი ტემპერატურული ზღვრები და თბური ეფექტების ენთალპია. 300-1500 

K-ის ფარგლებში: Fe-ს კიურის ტემპერატურაა Tc=1143 K, ენთალპია ΔHm = 454 

J/mole; სტრუქტურული გარდაქმნის ტემპერატურა Tst=1183 K, ენთალპია ΔHm = 623 

J/mole; Co-ის Tc=1400 K, ΔHm = 430 J/mole; Tst=700 K, ΔHm = 269 J/mole;Ni-ს Tc=631 K, 

ΔHm = 373 J/mole. გამოვლენილია კორელაციის ხასიათი მაგნიტურ მომენტსა და 

ფერომაგნიტური გარდაქმნის ენთალპიას შორის. წინასწარმა 

თერმოგრავიმეტრულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ მაღალტემპერატურული კვლევები 

ჰაერის ატმოსფეროში დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ცდომილებებთან 

მეტალების ჟანგვის პროცესებით გამოწვეული გავლენის გამო. ამიტომ ჟანგვითი 

პროცესების თავიდან აცილების მიზნით კალორიმეტრული გაზომვები ჩავატარეთ 

არგონის ატმოსფეროში. შესწავლილია ნიკელის თბოტევადობა 300-900 K 

ფარგლებში დიფერენციალური სკანირების კალორიმეტრის (DSC-111) 

გამოყენებით. სპეციალური მეთოდის საშუალებით საერთო ექსპერიმენტული 

თბოტევადობიდან გამოყოფილი და შეფასებულია მისი ფერომაგნიტური 

მდგენელი და ამის საფუძველზე განისაზღვრა ნიკელის ფერომაგნიტური 

გარდაქმნის შემდეგი ძირითადი მახასიათებლები: მაგნიტური ენთალპია, 

ენტროპია, თბოტევადობის ვარდნა კიურის ტემპერატურასთან, ახლო და შორი 

მაგნიტური გაცვლითი ურთიერთქმედების შესატყვისი ენერგეტიკული 

მაჩვენებლები. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1 საქართველოში 

# მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმების 

ჩატარების დრო 
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და ადგილი 

1. თ.მაჩალაძე 

(მომხსენებელი) 

ვ.ვარაზაშვილი 

მ.ხუნდაძე 

მ.ცარახოვი 

თ.მირიანაშვილი 

თ.ჯორბენაძე 

კათიონების ინდივიდუალური 

პარამეტრების გავლენა გრანატის 

ტიპის ორმაგი ოქსიდების 

თერმულ თვისებებზე 

თბილის 

11.11.2019 

 

 

თეზისები გამოქვეყნებულია კრებულში: პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

 

 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  რ.აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. ლ.ჯაფარიძის დენის 

ქიმიური  წყაროებისა და საელექტროდე მასალების ლაბორატორია  

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 ე.ქაჩიბაი, რ.იმნაძე, 

თ.პაიკიძე, დ.ძანაშვილი 

Slovak international scientific 

Journal, #35, V.3-5, 2019 

ISSN 5782-5319 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.2. 

№ 

გარდამავალი პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

რკინით მოდიფიცირებული 

LiMnO2-ის ნიმუშების, 

როგორც მანგანუმის ოქსიდ-

ების საფუძველზე მიღებული 

კომპოზიციური საკათოდე 

მასალების ერთ-ერთი შემად-

გენლის, სინთეზის მეთოდის 

შემუშავება და სტრუქტურ-

ული თავისებურებების 

შესწავლა. 

კვლევის მეცნიერება-ენერგეტ-
იკა, საინჟინრო მასალათ-
მცოდნეობა. 

მეცნიერების მიმართულება-

ფუნდამენტური კვლევები 

01.01.2019-31.12.2019 

ე.ქაჩიბაია(ქიმიის მეცნიერ-
ებათა დოქტორი)-პროექტის 
ხელმძღვა-ნელი, დასახული 
ამოცანების მისაღწევად 
გაწეული  სამუშაოს საერთო 
ხელმძღვანელობა. 

რ.იმნაძე(აკადემიური 
დოქტორი)-Li-იონური ბატარ-
ეებისათვის პერსპექტიული 
საკათოდე მასალების შექმნის 
პრობლემებისადმი მიძღვნი-
ლი ლიტერატურული მასალ-
ების მოძიება და დამუშავება. 
საკათოდე მასალების სინთ-
ეზის პროცესში მინაწილეობა. 

 თ.პაიკიძე(აკადემიური დოქ-

ტორი)-მოცემული შედგენილ-
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 ობის საკათოდე მასალების 

ნიმუშების სინთეზის მეთო-

დების შემუშავება. მათი 

ფაზური შედგენილობისა და 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებ-

ების შესწავლა. 

დ.ძანაშვილი(აკადემიური 

დოქტორი)-ნიმუშების რენტ-

გენოფაზური და რენტგენოსტ-

რუქტურული ანალიზი.    

ლითიუმ-იონური ბატარეები (ლია), განსხვავებით ჩვეულებრივი ბატარეებისაგან, 

მობილური ტელეფონების, ლეპტოპების, ელექტრომობილებისათვის და ა.შ. მსუბუქი 

განახლებადი ენერგიის წყაროს წარმოადგენს. ჩვეულებრივ ბატარეებში დენის წარმოქმნა 

ხდება ქიმიური რეაქციის შედეგად, რაც იწვევს ელექტროდის დაშლას, ხოლო ლითიუმ-

იონურ ბატარეებში  ენერგია მიიღება ლითიუმის იონების ნაკადის   ანოდსა და კათოდს 

შორის შექცევადად მიმოსვლის შედეგად. საკათოდე მასალები, რომლებიც Li-იონურ 

ბატარეებში გამოიყენება, განაპირობებს, სწორედ, მათი ენერგიის დაგროვების 

შესაძლებლობას. კათოდების დაბალი ტევადობის გამო ენერგიის არასაკმარისი სიმკვრივე 

ზღუდავს დღევანდელი Li-ბატარეების მახასიათებლებს, რაც ვერ უზრუნველყოფს 

გაზრდილი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ამ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად 

მკვლევარების ყურადღება მიიპყრო ფენოვანმა ლითიუმით მდიდარმა მაღალვოლტიანმა 

ოქსიდურმა საკათოდე მასალებმა, რომლებიც შეიძლება ჩაიწეროს ნანოკომპოზიტების 

xLi2MnO3•(1-x)LiMO2 (M=Ni, Co, Mn)  ფორმით.  ლითიუმით მდიდარი ფენოვანი 

საელექტროდე მასალები ლია-სთვის პერსპექტიულ საკათოდე მასალებს წარმოადგენენ, 

რაც აიხსნება მათი მაღალი ელექტროქიმიური თვისებებით, რომლებიც განპირობებულია 

(რეგულირდება) სინთეზის მეთოდებით, გამოწვის ტემპერატურითა და პროცესით და 

მთელი რიგი სხვა ფაქტორით. ლითიუმით მდიდარი მასალები შემდგომი თაობის 

მაღალი მახასიათებლების მქონე ლითიუმ-იონური ბატარეებისათვის პერსპექტიულ 

საკათოდე მასალებს წარმოადგენენ [1, 2]. ისინი ყურადღებას იპყრობენ ძირითადად 

მაღალი ტევადობის გამო, რომელიც დაბალ დენებზე 250 მა·სთ/გრ-ს აღემატება. 

2015-2018 წლებში ინსტიტუტის თემატიკის ფარგლებში შესწავლილი და შემუშავებული 

იყო xLi2MnO3·(1-x)LiMO2-ტიპის კომპოზიციურ ნაერთების ერთ-ერთი შემადგენლის - 

Li2MnO3  სხვადასხვა მეტალით (Ni, Co, Cr) მოდიფიცირებით  საკათოდე მასალების 

მიღების პირობები. დღეისათვის, არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტში მიღებულია Ni, Co, Cr და სხვა მეტალებით დოპირებული Li-Mn-შპინელები, 

აგრეთვე, დღეისათვის მუშავდება კომპოზიციური საკათოდე მასალები - Li2MnO3·LiMnO2.  

xLi2MnO3•(1-x)LiMO2 კომპოზიციური საკათოდე მასალის ერთერთი შემადგენლის - 

LiMnO2-ის  ელექტროქიმიური მახასიათებლების გაუმჯობესების მიზნით 2019 წლის 

თემატიკის ფარგლებში ჩვენს მიერ ადრე შემუშავებული სხვადასხვა მეთოდით 
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მიღებულია რკინით დოპირებული (LiFexMn1-xO2) LiMnO2-ის ნიმუშები. ბუნებაში რკინისა 

და მანგანუმის დიდი რაოდენობით არსებობის გამო Fe-Mn-ის ბაზაზე სისტემები 

ეკონომიურად მიმზიდველია. ამიტომ სინთეზირებული მასალები, რომლებიც რკინას 

შეიცავს, შეიძლება კომერციულ LiCoO2-ზე იაფ პერსპექტიულ ალტერნატივას 

წარმოადგენდეს. 

წარმოდგენილი ანგარიში არის ინსტიტუტის გასული წლების თემატიკის გაგრძელება. 

2019 წლის სამუშაოები მდგომარეობდა რკინით დოპირებული (LiFexMn1-xO2) LiMnO2-ის 

ნიმუშების სინთეზის მეთოდების შემუშავებასა და მიღების პირობების ოპტიმიზაციაში.    

ლითიუმით მდიდარი საელექტროდე მასალების ელექტროქიმიური თვისებები, 

ძირითადად, განპირობებულია  საწყისი რეაგენტების თვისებებით, სინთეზის მეთოდითა 

და გამოწვის ტემპერატურული პროცესით. ამიტომ რკინით მოდიფიცირებული 

(დოპირებული) - LiFexMn1-xO2 ნიმუშების  მისაღებად  გამოყენებული იყო სხვადასხვა 

საწყისი რეაგენტი,  სინთეზის  მეთოდი და ტემპერატურა: 

1. LiFexMn1-xO2 ნიმუშები სინთეზირებული იყო შემდეგი მეთოდის მიხედვით: Li-, Mn- და 

Fe-ის საწყისი რეაგენტების სტექიომეტრული   ან   ლითიუმის 5%-იანი სიჭარბით 

შედგენილი ნარევი, კარგად აირეოდა და იდგმებოდა ღუმელში ოთახის ტემპერატურაზე. 

ღუმელში ტემპერატურის    830o C-ის მიღწევის შემდეგ, ხდებოდა ნიმუშის გამოტანა, 

ხელმეორედ აირეოდა და ისევ იდგმებოდა ღუმელში   830o C-ზე τ=1 სთ-ის განმავლობაში. 

რის შემდეგაც არევის პროცესი ისევ მეორდებოდა და ნიმუში ისევ იდგმებოდა ღუმელში 

(830o C-ზე) 1 სთ-ის განმავლობაში. პროცესის დამთავრების  შემდეგ ნიმუში გადაეცემოდა 

რენტგენოფაზურ, რენტგენოსტრუქტურულ და სხვა ქიმიურ ანალიზებზე. 

2.  ნიმუშები მიღებული იყო საწყისი რეაგენტების სტექიომეტრული   ან   ლითიუმის 5%-

იანი სიჭარბით შედგენილი ნარევის გალღობა-გაჯერების მეთოდის გამოყენებით: 

სინთეზის პირველ სტადიაზე T1=460o C, τ1=5 სთ თერმოდამუშავებითა   და შემდგომი 

გამოწვით სხვადსხვა ტემპერატურაზე T2=600-800 o C ტემპერატურულ ინტერვალში, τ2=5 

სთ-ის განმავლობაში. 

3.   გამარტივებული აცეტატური-ზოლ-გელ მეთოდი: საწყისი რეაგენტების 

სტექიომეტრული   ან   ლითიუმის 5%-იანი სიჭარბით შედგენილი  ნარევი მუშავდებოდა 

ჯერ T1=180oC-ტემპერატურაზე τ1=2,5 სთ-ის განმავლობაში, შემდეგ კი T2-შერჩეულ 

ტემპერატურაზე τ2-შერჩეული დროის განმავლობაში. 

ლითიუმის საწყის რეაგენტედად არებული იყო LiOH·H2O, Li2CO3 და LiCH3COO•H2O, 

მანგანუმის საწყის რეგენტად - Mn3O4,  Mn 2O3 და Mn(CH3COO)2•4H2O, რკინისა კი - Fe2O3 

და Fe (CH3COO)2•2H2O. 

2019 წლის თემატიკის სამუშაოების ფარგლებში სინთეზირებული ნიმუშების თერმული 

თვისებები შესწავლილი იყო უნგრული ფირმის - MOM დერივატოგრაფის საშუალებით. 

მიღებული ნიმუშების რენტგენოგრამების გადაღება ჩატარებული იყო  „ДРОН-3“- 

აპარატზე CuKα- სპილენძის გაფილტრულ გამოსხივებაზე. რკინით დოპირებული 
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ნიმუშების ქიმიური შემადგენლობა შესწავლილი იყო ანალიზის კლასიკური და 

თანამედროვე მეთოდებით.  

    სხვადასხვა მეთოდითა და პირობებში (ტემპერატურა და დრო) სინთეზირებული 

ნიმუშების რენტგენოფაზური და რენტგენოსტუქტურული ანალიზის საფუძველზე 

დადგენილია, რომ LiOH·H2O, Mn3O4 და Fe2O3 - საწყისი რეაგენტების შემთხვევაში 

x=0,1÷0,4  ინტერვალში  LiFexMn1-xO2-ის ფაზურად-სუფთა ნიმუშების - LiFe0,2Mn0,8O2 

მიღება შესაძლებელია შემდეგ პირობებში:  სინთეზის ტემპერატურა   T = 830 oC, 

თერმოდამუშავების დრო τ= 4 სთ, Li-ის 5%-იანი სიჭარბე და სინთეზის მიმდინარეობის 

დროს ხდებოდა საწყისი ნერევის ორჯერადი გაფხვიერება [ASTM–9-109 ] (მეთოდი №1). 

დასკვნები: 

1.  შემუშავებულია Li-იონური აკუმულატორებისათვის კომპოზიციური საკათოდე 

მასალების - xLi2MnO3·(1-x)LiMnO2 ერთ-ერთი შემადგენლის LiMnO2-ის ფაზურად-სუფთა 

რკინით მოდიფიცირებული LiFexMn1-xO2-ნიმუშების მიღების მარტივი და ნაკლებად 

შრომატევადი მეთოდი. 

2.  საწყის რეაგენტებად გამოყენებულია LiOH·H2O, Mn3O4 და Fe2O3. 

3.  შერჩეულია სინთეზის ტემპერატურა - T=830oC, თერმოდამუშავების დრო - τ=4სთ. 

სინთეზის პროცესში ხდებოდა საწყისი რეაგენტების ნარევის ორჯერადი გაფხვიერება. 

4. დადგენილია, რომ ფაზურად-სუფთა ნაერთის - LiFe0,2Mn0,8O2 მიღება შესაძლებელია Li-

ის 5%-იან სიჭარბეზე. 

5.  ბუნებაში რკინისა და მანგანუმის დიდი რაოდენობით არსებობის გამო Fe-Mn-ის 

ბაზაზე სისტემები ეკონომიურად მიმზიდველია. ამიტომ სინთეზირებული მასალები, 

რომლებიც რკინას და მანგანუმს შეიცავს, შეიძლება კომერციულ LiCoO2-ზე იაფ 

პერსპექტიულ ალტერნატივას წარმოადგენდეს. 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

ანოტაცია 

 გასული 2018 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიშში წარმოდგენილი იყო 

ცვლადი ვალენტობის მქონე მეტალების (Mn, Co, Cu, Cr, Ni ) ოქსიდებისა და მათი 

კომბინაციების ალუმოსილიკატური -Al -Si - ბლოკის სარჩულის ნაწილაკების ზედაპირზე 

დაფენისა და CO -ს დაჟანგვის რეაქციაში მათი კატალიზური აქტივობის შესწავლის 

შედეგები. ნაჩვენები იყო ალუმოსილიკატური სარჩულის მეორად დანაფარად და აქტიურ 

კომპონენტად მანგანუმის ოქსიდების გამოყენების უპირატესობა კატალიზურად 

არააქტიური თერმომედეგი ოქსიდების ( CaO, MgO ) ნაცვლად. მიღებული მონაცემების 

მიხედვით, მანგანუმის ოქსიდებისა და ზოგიერთი ცვლადი ვალენტობის მეტალების 

ოქსიდების კომბინაციით მიღებული კომპოზიციების აქტივობა CO-ს დაჟანგვის 

რეაქციაში უფრო მაღალია ინდივიდუალურ შემადგენელ კომპონენტებთან შედარებით. 

 მიმდინარე 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ალუმოსილიკატურ ( Al-Si ) 

ბლოკის სარჩულზე მანგანუმის ოქსიდური მეორადი დანაფარების ფიზიკურ-ქიმიური 



მახასიათებლების კვლევა; მანგანუმისა და ცვლადი ვალენტობის მეტალების 

კომბინაციით სხვადასხვა კომპოზიციური შედგენილობის კატალიზატორების სინთეზი; 

CO -ს დაჟანგვის რეაქციაში ოპტიმალური ნიმუშების შერჩევა. 

 ალუმოსილიკატური Al-Si სარჩულის ნაწილაკებზე მეორადი მანგანუმის ოქსიდური 

დანაფარები მიიღებოდა შემდეგ პირობებში: Mn 2+ - იონების კონცენტრაციები ნიტრატულ 

ხსნარში - 20 გ/ლ; 40 გ/ლ; 60 გ/ლ; 80 გ/ლ; 100 გ/ლ. სარჩულის ნიმუშების ნიტრატულ 

ხსნარში დიფუზიური გაჯერების დრო - 24 საათი; შემდგომი შრობითა და 

თერმოდამუშავებით 400 oC ტემპერატურაზე (2 სთ). ჩატარდა მიღებული ნიმუშების 

თერმული ანალიზები STA 2500 მარკის ანალიზატორზე. ნიმუშების ზედაპირის 1 მკმ 

სიღრმის ფენაში მასკანირებელი ISM - 65 LV ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით 

მიღებულია ქიმიური კომპონენტების კონცენტრაციული განაწილებისა და ზედაპირის 

მორფოლოგიური სურათები . სარჩულის ზედაპირზე დაფენილი მანგანუმის ატომების 

კონცენტრაციები დამოკიდებულია ნიტრატულ ხსნარში მანგანუმის იონების 

კონცენტრაციისაგან. თერმული ანალიზისა და სარჩულის ზედაპირზე მანგანუმისა და 

ჟანგბადის კონცენტრაციული განაწილების სურათის მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ გამოყენებული სინთეზის მეთოდის პირობებში მიიღება მანგანუმის დიოქსიდი. 

ამასთანავე მანგანუმის დიოქსიდის ნაწილაკები ამორფულია,  დისპერსულობის ზედა 

ზღვარი 100 ნმ-მდეა. 

 ლაბორატორიულ დანადგარზე CO-ს დაჟანგვის რეაქციაში განისაზღვრა მანგანუმის 

ოქსიდებით მეორადდანაფარებიან ალუმოსილიკატურ სარჩულზე დაფენილი შემდეგი 

ნიმუშების აქტივობა: 

Al.Si /MnOx 

Al.Si /MnOx.CuOy 

Al.Si /MnOx.NiOy 

Al.Si / MnOx.CrOy 

Al.Si / MnOx.CoOy 

 

ცდები ტარდებოდა შემდეგ პირობებში: კატალიზატორის ნიმუშის მოცულობა       V კატ. = 

1,0 სმ3; ნაწილაკების ზომა 1,5 – 2,0 მმ; აირნარევის შემადგენლობა - 1,0 მოც. % CO + ჰაერი; 

რეაქტორში მიწოდებული აირის მოცულობა - 30 ლ/სთ. თითოეული ცდის ხანგრძლივობა 

შეადგენდა 30 - 40 საათს. მიღებული მონაცემების მიხედვით (სურ. 1 ), კატალიზატორის 

აქტივობის რიგი CO -ს დაჟანგვის რეაქციაში იცვლება შემდეგი თანამიმდევრობით;  

Al.Si/Mn.Cr < Al.Si/ Mn < Al.Si/Mn.Ni < Al.Si/ Mn.Cu < Al.Si /MnCo 



 

სურ. 1. CO-ს დაჟანგვის რეაქციაში. კატალიზატორების ნიმუშების აქტივობის 

დამოკიდებულება ტემპერატურისაგან. 

 შემოწმდა მანგანუმის ოქსიდურდანაფარებიან ალუმოსილიკატური სარჩულის 800 oC 

ტემპერატურაზე თერმოდამუშავების ( 2 სთ) გავლენა Al.Si /MnCo  კატალიზატორის 

აქტივობაზე. გადახურებულ სარჩულზე მომზადებული კატალიზატორის აქტივობა 

უფრო მაღალია, გადაუხურებელ სარჩულზე მომზადებულ კატალიზატორის 

აქტივობასთან შედარებით. 

 

განისაზღვრა კატალიზატორისა და სარჩულის ნიმუშების ხვედრითი ზედაპირები ASAP 

2020 (Micromeritics) ავტომატური სისტემის საშუალებით ( ცხრილი 1 ).  

 

ცხრილი 1. ალუმოსისლიკატურ Al.Si სარჩულსა და კატალიზატორების ნიმუშების 

ზედაპირების ხვედრითი ფართის განსაზღვრის შედეგები. 

  

# ნიმუშები 

ხვედრითი 

ზედაპირები 

BET - ით, მ2/გ 

მიკროფორების 

ზედაპირები -

მ2/გ 

გარე 

ზედაპირები მ2/გ 

1 Al.Si   0, 669  0,4771   0,1919 

2 Al.Si (800 oC)   0,1082  0,3159   - 0,2077 

3 Al.Si /MnOx (400 oC )   1,2536  0,7685   0,5194 

4 Al.Si /MnOx (800 oC )   0,7335  0,2406   0,5020 

5 Al.Si / Co 400 oC)   1,6136  0,7555   0,8561 

6 Mn.Co (400 oC )   3,0986  0,1277   3,0622 

   კატალიზატორის ხვედრითი ზედაპირის ფართი БЭТ -ით შეადგენს 3,1 მ2/გ. სარჩულის 

ხვედრითი ზედაპირის ფართი არ აღემატება 0,5 – 0,7 მ2/გ. 



 ნიმუშების ზედაპირის ხვედრითი ფართის ცვლილების დამოკიდებულება 

თერმოდამუშავების ტემპერატურისაგან წარმოდგენილია სურათ 2-ზე. 

 

 

სურ. 2. Al.Si სარჩულისა და კატალიზატორების ნიმუშების ზედაპირების 

ხვედრითი ფართის ცვლილების დამოკიდებულება თერმოდამუშავების 

ტემპერატურისაგან. 

 

დასკვნა 

 ალუმოსილიკატური სარჩულის მეორად დანაფარად და აქტიურ კომპონენტად 

მანგანუმის ოქსიდების გამოყენებით მიიღება CO -ს დაჟანგვის მაღალაქტიური 

ოქსიდური კატალიზატორები. ნაჩვენებია, მანგანუმის ოქსიდურ დანაფარებიან 

ალუმოსილაკატურ სარჩულზე თერმოდამუშავების გავლენა ოქსიდური 

კატალიზატორების აქტივობაზე CO -ს დაჟანგვის რეაქციაში. Al.Si/ MnCo ; Al.Si / Mn.Ni და 

Al.Si/ Mn.Cu კომპოზიციური შედგენილობების კატალიზატორები ავლენენ მაღალ 

ეფექტურობას CO -ს დაჟანგვის რეაქციაში ინდივიდუალურ კომპონენტებთან 

შედარებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 



 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

CO- ს დაჟანგვის ეფექტური 

კატალიზატორების დამუშავება 

და გამოყენება ეკოლოგიაში 

2019-2021 

ვიტალი ბახტაძე - პროექტის 

სამეცნიერო საქმიანობის 

ხელმძღვანელობა;  

ვაჟა მოსიძე - ექსპერიმენტების 

დაგეგმვა და შესრულება;  

ნათელა ხარაბაძე - ნიმუშების 

მომზადება ფიზიკურ-ქიმიური 

კვლევებისათვის; 

 დიმიტრი ტატიშვილი- 

კატალიზატორების გამოცდებში 

მონაწილეობა; გივი 

ფეიქრიშვილი- 

კატალიზატორების სასტენდო 

გამოცდების მომზადება და 

ჩატარება 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

ანოტაცია 

 

ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვ აირებში მავნე კომპონენტების (CO, CH4, NOx  ) დასაშვები 

კონცენტრაციების ამჟამად მოქმედ ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება მნიშვნელოვანია ატმოსფერული 

ჰაერის გაჯანსაღებისათვის. გამონაბოლქვი აირების გასაუვნებელ ავტომობილების კატალიზატორების 

აქტიური კომპონენტებია პლატინის ჯგუფის მეტალები. სიძვირის გამო აქტუალური ამოცანაა მათში 

ძვირფასი მეტალების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეცვლა უფრო იაფი კომპონენტებით. ავტომობილების 

კატალიზატორების დამზადების ერთ-ერთი ძირითადი სტადიაა ალუმოსილიკატური ბლოკის ტიპის 

სარჩულების ზედაპირებზე მეორადი დანაფარების მიღება, რაც აუცილებელია მათი ხვედრითი ფართის 

გასაზრდელად. არსებული ტექნოლოგიების ნაკლია მაღალი ენერგოტევადობა და მრავალსტადიურობა; 

ამასთანავე ვერ უზრუნველყოფენ მეორადი დანაფარების სიმტკიცეს და შეჭიდულობას პირველად 

სარჩულთან, რაც იწვევს ძვირფასი მეტალების მექანიკურ დანაკარგებს და კატალიზატორების აქტივობის 

შემცირებას. 

 გამოქვეყნებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ავტომობილების კატალიზატორების შემდგომი 

განვითარების საკითხი უკავშირდება ორი ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტას: 

- ალუმოსილიკატური ბლოკის ტიპის სარჩულის ზედაპირზე მეორადი სარჩულის სინთეზის 

ტექნოლოგიის სრულყოფა; 



- ავტომობილების კატალიზატორებში ძვირფასი მეტალების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეცვლა უფრო 

ხელმისაწვდომი მეტალების ოქსიდური კომპონენტებით. 

 

 AR 18-750 გრანტის 2019 წლის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულია ალუმოსილიკატური ბლოკის 

სარჩულის ზედაპირზე მანგანუმის ოქსიდური დანაფარების კომპოზიციურ და ფაზურ შემადგენლობაზე 

დიფუზიური გაჯერების პირობების გავლენა; მანგანუმის ოქსიდური დანაფარების მორფოლოგიისა და 

კრისტალიზაციის ხარისხის დადგენა. თერმომედეგი ოქსიდების ( MgO, CaO ) ნაცვლად მეორად სარჩულად 

და აქტიურ კომპონენტად მანგანუმის ოქსიდების გამოყენების დასადგენად შემოწმდა Al.Si სარჩულის 

ფრაგმენტებზე მანგანუმის, კალციუმისა და მაგნიუმის ოქსიდების დაფენის პირობები. Al.Si  სარჩულის 

ნაწილაკების დიფუზიური გაჯერებისას მანგანუმის, კალციუმისა და მაგნიუმის იონების კონცენტრაციები 

ნიტრატულ ხსნარში შეადგენდა 120 გ/ლ; ხსნარში დაყოვნების დრო - 24 საათი; შემდგომი შრობა და 

თერმოდამუშავება 400 - 600 oC ტემპერატურულ ინტერვალში. მიღებული მონაცემების მიხედვით, 

ოქსიდური დანაფარის შეჭიდულობა მცირდება რიგში: Al.Si / MnOx > Al.Si / CaO > Al.Si / MgO 

  მანგანუმის ოქსიდური დანაფარის შეჭიდულობის სიმტკიცემ შეადგინა 40 კგ/სმ2. ალუმოსილიკატური Al-

Si სარჩულის ნაწილაკებზე მეორადი მანგანუმის ოქსიდური დანაფარები მიიღებოდა შემდეგ პირობებში: 

Mn 2+ - იონების კონცენტრაციები ნიტრატულ ხსნარში - 20 გ/ლ; 40 გ/ლ; 60 გ/ლ; 80 გ/ლ; 100 გ/ლ. სარჩულის 

ნიმუშების ნიტრატულ ხსნარში დიფუზიური გაჯერების დრო - 24 საათი; შემდგომი შრობითა და 

თერმოდამუშავებით 400 oC ტემპერატურაზე (2 სთ). ჩატარდა მიღებული ნიმუშების თერმული ანალიზები 

STA 2500 მარკის ანალიზატორზე. ნიმუშების ზედაპირის 1 მკმ სიღრმის ფენაში მასკანირებელი ISM - 65 LV 

ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით  მიღებულია ქიმიური კომპონენტების კონცენტრაციული 

განაწილებისა და ზედაპირის მორფოლოგიური სურათები.  სარჩულის ზედაპირზე დაფენილი მანგანუმის 

ატომების კონცენტრაციები დამოკიდებულია ნიტრატულ ხსნარში მანგანუმის იონების 

კონცენტრაციისაგან. მანგანუმის ოქსიდებით მეორადდანაფარებიანი Al.Si / MnOx სარჩულის ნიმუშების 

თერმული ანალიზები ჩატარდა STA 2500 მარკის ანალიზატორზე. თერმული ანალიზისა და სარჩულის 

ზედაპირზე მანგანუმისა და ჟანგბადის კონცენტრაციული  განაწილების სურათის მიხედვით შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ გამოყენებული სინთეზის მეთოდის პირობებში მიიღება მანგანუმის დიოქსიდი. 

ამასთანავე მანგანუმის დიოქსიდის ნაწილაკები ამორფულია,  დისპერსულობის ზედა ზღვარი 100 ნმ-მდეა. 

  განისაზღვრა სარჩულის ნიმუშების ხვედრითი ზედაპირები ASAP  2020        ( Micromeritics ) ავტომატური 

სისტემის საშუალებით  ( ცხრილი 1 ).  

  

ცხრილი 1. ალუმოსილიკატური  Al.Si და მეორადდანაფარებიანი Al.Si / MnOx სარჩულების ნიმუშების 

ზედაპირების ხვედრითი ფართის განსაზღვრის შედეგები. 

  

# ნიმუშები ხვედრითი 

ზედაპირები BET - 

ით, მ2/გ 

მიკროფორების 

ზედაპირები -მ2/გ 

გარე ზედაპირები 

მ2/გ 

1 Al.Si   0, 669  0,4771   0,1919 

2 Al.Si (800 oC)   0,1082  0,3159   - 0,2077 

3 Al.Si /MnOx (400 oC )   1,2536  0,7685   0,5194 

4 Al.Si /MnOx (800 oC )   0,7335  0,2406   0,5020 

 

 მეორადდანაფარიანი Al.Si / MnOx სარჩულის ხვედრითი ზედაპირის ფართი БЭТ -ით შეადგენს 1,25 მ2/გ. 

საწყისი სარჩულის ხვედრითი ზედაპირის ფართი არ აღემატება 0,7 მ2/გ. 800 ტემპერატურაზე 

გადახურებისას ხვედრითი ფართები შესაბამისად მცირდება 0,7 – 0,1 მ2/გ-მდე. 

 

                                                                             დასკვნა 

 

 STA 2500 მარკის თერმული ანალიზატორის, ISM - 65 LV ელექტრონული მიკროსკოპის, ASAP 2020 



ხვედრითი ზედაპირების გაზომვის ავტომატური სისტემის, რენტგენოფაზური ანალიზის მეთოდების 

გამოყენებით შესწავლილია ალუმოსილიკატური ბლოკის სარჩულის ზედაპირზე მანგანუმის ოქსიდური 

დანაფარების კომპოზიციური და ფაზური შემადგენლობები. შერჩეულია ნიტრატული ხსნარიდან 

დიფუზიური გაჯერებით Al.Si სარჩულის ზედაპირზე მანგანუმის ოქსიდური ფენის წარმოქმნის პირობები. 

მეორადდანაფარებიანი ალუმოსილიკატური Al.Si / MnOx  სარჩულის გამოყენებით განხორციელდება 

ცვლადი ვალენტობის მეტალების ( Co,Cu, Cr, Ni ) ოქსიდების სინთეზი CO -ს დაჟანგვის კატალიზატორების 

მისაღებად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ვ. ბახტაძე,       ვ. 

მოსიძე,      ნ. 

ხარაბაძე,               

დ. ლოჩოშვილი, მ. 

ფაჯიშვილი,    რ. 

ჯანჯღავა,     ნ. 

მდივანი 

Оксидно-

марганцевые 

катализаторы для 

процессов 

газоочистки. ISSN 

1512-0686 

საქართველოს 

ქიმიური ჟურნალი 

ტ. 19. 2019წ. 

გამოქვეყნდება 

2020 წლის 

იანვარში  

თბილისი, 

საქართველოს 

ქიმიური 

საზოგადოება 

3 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

oqsidur-manganumiani katalizatorebi airgamwmendi procesebisaTvis 

ვ. ბახტაძე, ვ. მოსიძე, ნ. ხარაბაძე, დ. ლოჩოშვილი, მ. ფაჯიშვილი, რ. ჯანჯღავა, ნ. მდივანი 

 

CO-ს დაჟანგვის რეაქციაში შესწავლილია ალუმოსილიკატურ (კორდიერიტი) ბლოკის სარჩულზე 

დაფენილი ოქსიდური კატალიზატორების აქტივობა და ძირითადი ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. 

ნაჩვენებია, რომ მანგანუმის ოქსიდებისა და ზოგიერთი ცვლადი ვალენტობის მეტალის ოქსიდების 

კომბინაციით მიიღება CO-ს დაჟანგვის მაღალაქტიური კატალიზატორი. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

ვ. მოსიძე Оксидно-марганцевые 

катализаторы для процессов 

газоочистки.  

11-12 ნოემბერი, 2019წ.    ქ. 

თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

ვ. ბახტაძე  Synthesis and research of 

catalysts MnOx. MeOy / Al-Si 

for CO oxidation 

ტოკიო, იაპონია, 22-24 

აგვისტო, 2019 წ. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

  

 



ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
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შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

ლ.ჯაფარიძის სახელობის დენის ქიმიური წყაროების და საელექტროდე მასალების 

ლაბორატორია. ხელმძღვანელი: უფრ. მეცნიერ თანამშრომელი გიორგი ცაგარელი, 

უფრ. მეცნიერ თანამშრომელი შოთა მახათაძე, მეც. თანამშრომელი მარინა სოსელია, 

მეც. თანამშრომელი ნინო მაისურაძე. 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

ხსნარის ორშრიან სისტემაში 

ელექტროლიზით ნიკელის 

ფხვნილის მიღება დაბალ 

ტემპერატურაზე და სხვადასხვა 

ორგანული კომპონენტის 

გამოყენებით. 

 

2018-2020 

გ.ცაგარელი-პროექტის 

ხელმძღვანელი, უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი, 

შ.მახათაძე - უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

მ.სოსელია-მეცნიერ 

თანამშრომელი 

ნ.მაისურაძე-მეცნიერ 

თანამშრომელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ნიკელის ფხვნილის მისაღებად ორშრიანი სისტემის აბაზანაში ჩვენ მიერ იყო გამოყენებული 

ვერტიკალურად განლაგებული უჟანგავი ფოლადის მბრუნავი დისკოს კათოდი. ქვედა შრეს წარმოადგენდა  

NiCl2-ისწყალხსნარი, ხოლო ზედას - ორგანული გამხსნელი. წყალხსნარის ელექტროლიტში მბრუნავი 
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კათოდის ზედაპირზე წარმოიქმნებოდა ნიკელის ჩანასახები. ორგანულ შრეში გადანაცვლებისას ისინი 

წყდებოდნენ ელექტროდს და ორგანულ გამხსნელში მიიღებოდა წვრილდისპერსული ზოლი. ზოლის 

გაფილტვრით ვღებულობდით ნანოზომის ნიკელის ფხვნილს. ჩანასახების გადასვლას ორგანულ ფაზაში 

ხელს უწყობდა მასში გახსნილი ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება - ოლეინმჟავა. მბრუნავი 

ელექტროდის ღერძი წყლისა და ორგანული გამხსნელის ფაზების საზღვრის გასწვრივ იყო მოთავსებული 

და აბაზანის კედლიდან გარეთ გამოდიოდა, სადაც უერთდებოდა ელექტროძრავას. ასეთი კონსტრუქციის 

ჰერმეტულობის დაცვა საკმაოდ ძნელ ამოცანას წარმოადგენს. 

 

ამ ხარვეზის დასაძლევად შევისწავლეთ ნიკელის ფხვნილის მიღების შესაძლებლობა წყალხსნარისა და 

ორგანული გამხსნელის ემულსიის ელექტროლიზით.ემულსიას ვამზადებდით ნიკელის მარილის ხსნარისა 

(250გ/ლ NiCl2·6H2O + 30გ/ლ NH4Cl) და ქსილოლის შერევით. აგრეთვე შევისწავლეთ წყალხსნარისა და 

რაფინირებული ზეთის ემულსია. ორგანულ გამხსნელებს ემატებოდა ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება 

-  5 გ/ლ ოლეინმჟავა. ოპტიმალურიpH-ის შესაქმნელადწყალხსნარში  ამონიუმის მარილს ვხსნიდით. 

კათოდათ ვიყენებდით უჟანგავი ფოლადის ფირფიტას, რომლის ფართობი შეადგენდა  14 სმ2, ხოლო 

ანოდათ - ნიკელის ფირფიტას (20 სმ2). ნიკელის ანოდური გახსნის შედეგად NiCl2-ის კონცენტრაცია ხსნარში 

უცვლელი რჩებოდა. ოპტიმალური დენის სიმკვრივე  0,2 ა/სმ2უდრიდა. ელექტროლიზის ხანგრძლივობა  4 

საათს შეადგენდა. შევისწავლეთ ყველა ის ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს კათოდის ზედაპირთან 

სუსტად დაკავშირებული ნიკელის ჩანასახების წარმოქმნას: დენის სიმკვრივე, ტემპერატურა, ნიკელის 

მარილის კონცენტრაცია, ემულსიის მორევის ინტენსიობა. აგრეთვე შევისწავლეთ წყალხსნარისა და 

ორგანული გამხსნელების თანაფარდობის გავლენა. დადგინდა, რომ 1:2 და 1:1,5  შესაბამისად 

წყალხსნარი/ორგანიკა თანაფარდობის შემთხვევაში აბაზანის ჩართვისას მკვეთრად იზრდებოდა ძაბვა და 

ხსნარი ცხელდებოდა. ასეთ ქცევას განაპირობებდა ემულსიის მაღალი ელექტრული წინაღობა, რაც 

გამორიცხავდა პროცესის შემდგომ გაგრძელებას.  

 

ორშრიან სისტემაში მბრუნავი ელექტროდის გამოყენების შემთხვევაში მიღებული ნიკელის რაოდენობა 

ფაზებს შორის და ელექტროდზე შემდეგნაირად განაწილდა: ქსილოლში გადავიდა 48,5% სუსპენზიის 

სახით, წყალხსნარში და ფსკერზე - 17,9 %, ხოლო კათოდზე დაილექა 33,6 %. ოპტიმალურ პირობებში  

ემულსიის ელექტროლიზის შედეგად მთელი ნიკელი პრაქტიკულადგამოილექებოდა კათოდის ზედაპირზე 

ღრუბლის სახით. ღრუბელი ადვილად ცილდებოდა ზედაპირს და ნიკელის ფხვნილი  მიიღებოდა. ძაბვა 

აბაზანაზე ჩართვისას3,5 ვ უდრიდა, ხოლო ელექტროლიზის ბოლოს - 7,0 ვ. ტემპერატურა შესაბამისად 10˚C  

დასაწყისში და 17 ˚C  დამთავრებისას. ნიკელის დენით გამოსავალი 45 % შეადგენდა. 

 

რაფინირებული ზეთის გამოყენებისას, ფაზებს შორის 1:1 თანაფარდობის შემთხვევაში, მიღებული ნიკელის 

ფხვნილის დენითგამოსავალი 48 % უდრიდა, ხოლო 1:0,7 თანაფარდობისას - 38%. ძაბვა აბაზანაზე 

დასაწყისში 2,5 ვშეადგენდა, ხოლო ბოლო 2 საათი არ იცვლებოდა და 3 ვ უდრიდა. ტემპერატურა 

იცვლებოდა  10˚C-დან 20 ˚C-მდე. ემულსიაში რაფინირებული ზეთის წილის შემცირებისას მიღებული 

ნიკელის ფხვნილის რაოდენობა მცირდებოდა, ხოლო ელექტროდზე დალექილი მეტალის კომპაქტური 

მკვრივი მასა იზრდებოდა. 

 

ორგანული გამხსნელის გარეშე წყალხსნარში ჩატარებული ელექტროლიზის შედეგად კათოდის 

ზედაპირზე ვღებულობდით ნიკელის მკვრივ დანალექს, რომელიც პრაქტიკულად არ ცილდებოდა 

ელექტროდის ზედაპირს.ძაბვა აბაზანაზე არ იცვლებოდა და 2,5 ვ უდრიდა. ნიკელის დენით გამოსავალი 30 

% შეადგენდა.ემულსიაში ორგანული გამხსნელის წილის შემცირებისას ნიკელის დენით გამოსავალი 
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მცირდებოდა, რაც აიხსნება კატოდზე პარალელურად მიმდინარე წყალბადის წარმოქმნის რეაქციით. 

ემულსიაში ორგანული ფაზის წილის შემცირება იწვევდა გამოყოფილი წყალბადის რაოდენობის ზრდას. 

ამრიგათ დადგინდა, რომ წყალხსნარსა და ორგანიკას შორის 1:1 თანაფარდობა ნიკელის ფხვნილის 

მისაღებად არის ოპტიმალური. 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

 

რკინით მოდიფიცირებული 

მანგანუმის დიოქსიდის მიღება 

სუპერკონდენსატორებისათვის 

2017-2020 

გ.ცაგარელი-პროექტის 

ხელმძღვანელი, უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი, 

შ.მახათაძე - უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

მ.სოსელია-მეცნიერ 

თანამშრომელი 

ნ.მაისურაძე-მეცნიერ 

თანამშრომელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

მანგანუმის დიოქსიდის (მდ) ელექტროდალექვისას ხსნაშსი  რკინის იონების თანაობის შემთხვფვაში  

მონაცვლეობით მათი ჟანგვა და აღდგენა  შესაბამისად ანოდზე და კათოდზემიმდინარეობს. ამიტომ 

ხსნარში ყოველთვის არის ორივე სახის რკინის იონი. მდ-ის  ელექტროქიმიური მეთოდით ფორმირების 

პროცესზე და მიღბული ფირის თვისებებზე  ელექტროლიტის ხსნარში მხოლოდ Fe(III) იონების გავლენის 

შესწავლისათვის გაყოფილი ანოდური და კათოდური სივრცეებით უჯრედს ვიყენებდით. სამუშაო 

ელექტროდს წარმოადგენდა პლატინის მავთული დიამეტრით 0,5 მმ და სიგრძით 10 მმ, დამხმარე 

ელექტროდს -  პლატინის ფირფიტა. ხსნარის მორევის გავლენის შესასწავლად მბრუნავი დისკოს 

ელექტროდს ვიყენებდით. სამუშაო ელექტროდის ზედაპირის პოლირება წმინდა მინის ფხვნილით 

ხდებოდა, შემდეგ ის ირეცხებოდა ცხელი წყლით, ბენზოლით, სპირტით და ისევ წყლით. გაზომვების წინ 

ელექტროდს პერიოდულად ანოდურ-კათოდური პოლარიზაციით 0,5 MH2SO4ხსნარში ვამუშავებდით 

ჟანგბადის გამოყოფიდან წყალბადის გამოყოფამდე პოტენციალთა ინტერვალში. შედარების ელექტროდად 

ვიყენებდით ქლორ-ვერცხლის ელექტროდს. ფირის მიღება მიმდინარეობდა შემდეგი შედგენილობის 

ხსნარში: 2·10-3 M MnSO4 + 0,195 M Na2SO4 + 5·10-3  H2SO4, რომელსაც  შესაბამისი კონცენტრაციის Fe2(SO4)3 

ემატებოდა. ცნობილია, რომ მდ-ის ელექტროქიმიური მეთოდით მიღებისას რკინის იონების არსებობა 

ელექტროლიტის ხსნარში პროდუქტის დენით გამოსავალს ამცირებს. ამიტომ ფირის მიღებაზე დახარჯული 
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ელექტრობის რაოდენობით ფირის მასის დადგენა შეუძლებელია. ფირის მასის, და მაშასადამე სისქის, 

დადგენისათვის ელექთროდის ზედაპირიდან მდ-ს ელექტროქიმიურად ვხსნიდით 0,2 ვ კულონომეტრიულ 

რეჟიმში. დახარჯული ელექტრობის რაოდენობით ვპოულობდით ფირის სისქეს. მდ-ის სიმკვრივის 

სიდიდედ 4,2 გ/სმ3ვღებულობდით. ფირების თვისებების დასადგენად 0,5 MNa2SO4 ხსნარშიციკლურ ვოლტ-

ამპერომეტრიულმრუდებსვიღებდით. 

 

მდ-ის ელექტროდზე დასმის ოპტიმალური პოტენციალის დასადგენად გადავიღეთ ვოლტ-ამპერული 

მრუდები სამუშაო ხსნარში Fe(III) იონების თანაობისას. მიღებული შედეგების საფუძველზე ფირების 

დასმისთვის 1,2 ვ  შევარჩიეთ. შერჩეულ პოტენციალზე  შევისწავლეთ ხსნარში Fe(III) იონების 

კონცენტრაციის გავლენა   ფირის მიღებაზე და მის ელექტროქიმიურთვისებებზე. ისევე, როგორც Fe(II) 

იონების შემთხვევაში ყველაზე მაღალი ტევადობა მიიღებოდა 10-3 MFe(III) იონების კონცენტრაციის 

პირობებში. ფირის მიღებისას ხსნარში მხოლოდ Fe(III) იონების არსებობა ზრდიდა ტევადობას და 

აუმჯობესებდა ციკლური მრუდის ფორმას.მასის დასადგენად 0,2 ვ-ზე ელექტროქიმიურად 

კულინომეტრიულ რეჟიმში გავხსენით Fe(II) და Fe(III) იონებით მოდიფიცირებული და აგრეთვე 

არამოდიფიცირებული ფირები. ამ მონაცემების საფუძველზე გამოთვლილი არამოდიფიცირებული მდ-ის 

დენით გამოსავალი უდრიდა 95 %, Fe(II) იონებით მოდიფიცირებული - 72 %, ხოლო Fe(III) იონებით - 110 

%. 

კათოდზე დასმის შემდეგ Fe(III) იონებით მოდიფიცირებული ფირები თერმულად დავამუშავეთ 100, 150 და 

200˚C. თერმული დამუშავება 200˚C მკვეთრად ამცირებდა ანოდურ დენს და ციკლური მრუდი 

არასიმეტრიული ხდებოდა. ამ ტემპერატურაზე γ-მოდიფიკაცია β-მოდიფიკაციაში გადადის. ფირის 

ტევადობის ასეთი შემცირება ადსორბირებული წყლის დაკარგვით აიხსნება, ისევე, როგორც ეს ადრე 

დავასკვენით არადოპირებული ფირებისათვის.მდ-ის γ-მოდიფიკაციის  სტრუქტურაში არსებული ბმული 

წყალი აადვილებს პროტონის დიფუზიას და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფირში მიმდინარე ჟანგვა-

აღდგენით პროცესებში,ამიტომ მისი დაკარგვა აუარესებს ფირის თვისებებს. 

 

მბრუნავი დისკოს ელექტროდზე Fe(III) იონების შემცველ სამუშაო ხსნარებში მდ-ის ფირების 

ელექტროდალექვის პროცესზე ბრუნვის სიჩქარის გავლენა შევისწავლეთ. ბრუნვის სიჩქარე 200-1400 ბრ./წთ 

დიაპაზონში შევისწავლეთ. ზღვრული დენის დამოკიდებულება ელქტროდის ბრუნვის სიჩქარეზე 

კოორდინატებში i-√ω, სადაც  ω - დისკოს ბრუნვის კუთხური სიჩქარეა, ხაზოვან ხასიათს ატარებდა. 

ამრიგად მდ-ის ელექტროქიმიურად მიღების პროცესის სიჩქარეს Mn(II) იონის დიფუზია განსაზღვრავს, 

ამიტომ ელექტროდის ბრუნვის სიჩქარე ფირის მიღებაზე და მის თვისებებზე გავლენას უნდა ახდენდეს. 

მდ-ის სტრუქტურაში რკინის ჩანერგვის მექანიზმის დასადგენად მდ-ის ფირს   ურკინო სამუშაო 

ხსნარიდანვამზადებდით. მიღებულ Pt/MnO2 ელექტროდს 0,5 MNa2SO4 ხსნარშიანოდურ პოტენციალზე,   ... 

ვ,  ვამუშავებდით, რომ მდ-ში არსებული მანგანუმის უფრო დაბალი დაჟანგულობის  ხარისხის იონები 

MnO2-მდე დაგვეჟანგა. შემდეგ Pt/MnO2  ელექტროდს ვაყოვნებდით ხსნარში, რომელიც შეიცავდა მხოლოდ 

Mn(II), Fe(II) ან Fe(III) იონებს, გულმოდგინედ ვრეცხავდით წყლით და 0,5 MNa2SO4 ხსნარში,  რომელიც, 

რომელიც არ შიცავდა Mn(II) იოებს    ვიღებდით ანოდურ პოლარიზაციულ მრუდს. Mn(II) და Fe(II) იონების 

შემცველ ხსნარებში ელექტროდის დაყოვნების შემთხვევაში მდ-ის ელექტროდალექვის პოტენციალთა 

უბანზე ანოდური პიკები შეიმჩნევოდა.Mn(II) იონების შემცველ ხსნარში Pt/MnO2  ელექტროდის 

დაყოვნების შემდეგ 0,5 MNa2SO4 ხსნარში მიმდინარე ანოდური პროცესი ადრეჩვენ ავხსენით მდ-ის 

ზედაპირზე Mn(II) იონების ქემოსორბციით 

MnO2 + [Mn(H2O)6]2+ → MnOOH·[Mn(H2O)5OH]2+
ads                 (1) 

               ქემოსორბირებული ნაწილაკის შემდგომიდაჟანგვით მდ-მდე 
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MnOOH·[Mn(H2O)5OH]2+
ads → 2MnO2 + 4 H+ + 4 H2O + 2e        (2) 

ვთვლით, რომPt/MnO2  ელექტროდის დაყოვნების შემთხვევაში Fe(II) იონების შემცველ ხსნარშიც 

ანალოგიურად მიმდინარეობს მათი ქემოსორბცია MnOOH·[Fe(H2O)5OH]2+
adsნაწილაკის წარმოქმნით. ამ 

შემთხვევაში ანოდური პიკის სიდიდე ნაკლები უნდა იყოს, რადგანაც Mn(III)ნაწილაკების რაოდენობა მდ-

ის ზედაპირზე ორჯერ ნაკლებია ვიდრე Mn(II) ქემოსორბციის დროს. Pt/MnO2  ელექტროდის დაყოვნებისას 

Fe(III) იონეიბს შემცველ ხსნარში როგორც ჩანს მათი უბრალო ადსორბცია, მუხტის გადატანის გარეშე, 

მიმდინარეობდა, ამიტომაც ამ შემთხვევაში 0,5 MNa2SO4 ხსნარში არ შეიმჩნეოდა ანოდური პიკები. 

 



ანგარიშის ფორმა № 1 
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
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წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების ლაბორატორია" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

    

    

    

 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

    

    

    

 

 

3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები  
პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  
    

    

    

 

 

4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური  
გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 
პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  
 კარიერული და ცისანა გაგნიძე, ჟიული 

ქებაძე, რუსუდან 
№ 14965/1   



სამრეწველო ჩამდინარე 

წყლების 

გადამამუშავებელი 

ელექტროქიმიური 

რეაქტორი.   

ჩაგელიშვილი, ვაჟა 

ჩაგელიშვილი. 

მიღებულია დადებითი 

გადაწყვეტილება 

    

    

 

 

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში 

ჩართული 

პერსონალი/როლი 

პროექტის 

სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  
     

     

     

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 
    

    

    

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 
    

    

    

 



7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 
    

    

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

    

    

    

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

_„ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია"      ლაბორატორიის გამგე მთავარი მეცნიერი, ქიმიის მეცნ. დოქტორი   ვაჟა 

ჩაგელიშვილი 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ტექნ. მეცნ. დოქტორი  რუსუდან ჩაგელიშვილი 

უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. დოქტორი  მარინე ავალიანი 

უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ტექნ. მეცნ. დოქტორი ლამზირა ბაღათურია     

მეცნ.თანამშრომელი ნანა ბარნოვი  

მეცნ.თანამშ. მარინა გველესიანი   

 ინჟინერი ე. შოშიაშვილი 

ინჟინერი ზ. სამხარაძე 

ინჟინერი გ. მაღრაძე 

ლაბორანტი ქ. ჩიქოვანი 

ლაბორანტი მ. ვიბლიანი 

ლაბორანტი ნ.შენგელია__________________________________________ 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 



1.1.         ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ინსტიტუტების:   რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 

„ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორიისა“ (გამგე მთავარი მეცნიერი, ქიმიის მეცნ. დოქტორი   ვაჟა ჩაგელიშვილი) და  

ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის 

„სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სამეცნიერო 

კვლევითი განყოფილების“ (გამგე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ინჟინერიის დოქტორი 

ნესტან გეგია) ერთობლივი სამეცნიერო პროექტის  2019 წლის ანგარიში. 

სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი:    უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ.მეცნ.აკადემიური 

დოქტორი რუსუდან ჩაგელიშვილი 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

  „სეგეგაცილი გამოწვის 

პროცესის გამოყენების 

შესაძლებლობის დადგენა 

სამხრეთ კავკასიის 

(ბოლნისის რაიონი) ჟანგვის 

ზონის ოქროშემცველი 

მეორადი კვარციტებიდან და 

სპილენძის ოქსიდური 

მადნებიდან ფერადი და 

კეთილშობილი ლითონების 

ამოსაღებად“. 

გარემოს შემსწავლელი 

ინჟინერია - სამთო და 

სასარგებლო  წიაღისეულის 

გადამუშავება. 

1.04.2017 - 31.03.2020 

რ.აგლაძის არაორგანული 

ქიმიის და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტიდან: 

ლაბორატორიის გამგე, 

მთავარი მეცნიერი,  ქიმიის 

მეცნ. დოქტორი    ვაჟა 

ჩაგელიშვილი  (დანადგარების 

მონტაჟი მადნის 

სეგრეგაციული გამოწვისთვის, 

ექსპერიმენტების 

ჩასატარებლად 

მოსამზადებელი სამუშაოები, 

ექსპერიმენტებში 

მონაწილეობის მიღება, 

მიღებული შედეგების 

განხილვაში მონაწილეობა) 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ტექნ.მეცნ.აკადემიური 

დოქტორი  ცისანა გაგნიძე 

(მადნის სეგრეგაციული 

გამოწვის ექსპერიმენტების 



ჩასატარებლად 

მოსამზადებელი სამუშაოები, 

ექსპერიმენტების ჩატარებაში 

მონაწილეობის მიღება, 

მიღებული შედეგების 

განხილვაში მონაწილეობა) 

უფროსი მეცნიერი  

თანამშრომელი  

ტექნ.მეცნ.აკადემიური 

დოქტორი ლამზირა 

ბაღათურია    

(ექსპერიმენტების ჩატარებაში 

მონაწილეობის მიღება) 

 

ლაბორანტი (ტექნ. 

უნივერსიტეტის მაგისტრი) 

გიორგი მაღრაძე    

(ექსპერიმენტის მომზადების 

პერიოდში და ექსპერიმენტის 

დროს ტექნიკური დახმარება) 

 ალ. თვალჭრელიძის სახ. 

მინერალური ნედლეულის 

კავკასიის ინსტიტუტიდან:  

სამეცნიერო თემის 

თანახელმძღვანელი 

განყოფილების გამგე, მთავარი 

მეცნიერი თანამშრომელი 

ინჟინერიის დოქტორი ნესტან 

გეგია      (სეგრეგაციული 

გამოწვის პროდუქტის 

ფლოტაციური გამდიდრების 

რეჟიმის დადგენა და 

გამდიდრების პროცესში 

მონაწილეობის მიღება) 

მეცნიერი თანამშრომელი      



ეკატერინე  უკლება   

(სეგრეგაციის პროდუქტის 

ფლოტაციური გამდიდრების 

ექსპერიმენტების მომზადება 

და ჩატარება). 

.    ბოლნისის რაიონის საბადოს დაბალხარისხიანი, ძნელადგამდიდრებადი ოქროშემცველი 

სპილენძის ოქსიდური, შერეული მადნების, მეორადი კვარციტების გადასამუშავებლად 

მათგან სპილენძისა და კეთილშობილი ლითონების ამოკრების მიზნით გამოყენებული 

გვაქვს სეგრეგაციის მეთოდი. 

   სეგრეგაციის მეთოდი გულისხმობს პირველ ეტაპზე - ნეიტრალურ ან სუსტაღმდგენელ 

გარემოში მადნის მაღალტემპერატურულ (700-9000C) გადამუშავებას ნახშირისა და 

ტუტემეტალთა ქლორიდის თანაობისას. გამოწვის შედეგად მიღებული სპილენძისა და 

კეთილშობილი მეტალების ქლორიდები აღდგებიან ნახშირბადიანი აღმდგენელის 

ზედაპირზე წყალბადით, რომელიც წარმოიქმნება წყლის ორთქლის ურთიერთქმედებით 

ნახშირბადთან. მიღებული მეტალური სპილენძის და კეთილშობილი ლითონების 

ნაწილაკები იკრიბებიან ნახშირბადიანი აღმდგენელის ირგვლივ. გადამუშავების მე-2 

ეტაპზე - მიღებული მასის ფლოტაციურ გამდიდრებას კონცენტრატის მიღების მიზნით, 

რომელშიც თავს იყრის სპილენძი და კეთილშობილი ლითონები, რომელთა შემცველობა 

გაცილებით მაღალია, ვიდრე მადნის ჩვეულებრივი ფლოტაციის გზით მიღებულ 

კონცენტრატში. 

   გასულ საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ექსპერიმენტების შედეგები გვიჩვენებენ, რომ 

ზემოთ აღნიშნული მადნების სეგრეგაციული გამოწვის პროცესი დადებითად მოქმედებს 

სეგრეგაციის პროდუქტის შემდგომი ფლოტაციური გამდიდრების პროცესზე. მეორადი 

კვარციტების (Au - 2გ/ტ,  Cu - 0,021%) გამოწვის შედეგად მიღებული სეგრეგაციის 

პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების შედეგად კონცენტრატში ოქროს ამოღების 

ხარისხი შეადგენდა 79,6%-ს, ხოლოს პილენძისა - 76,8%-ს. 

   ექსპერიმენტებისთვის აწყობილი და დამონტაჟებული იქნა მცირე წარმადობის ღუმელი 

(30 გ. მადანი). საჭირო იყო სამი ექსპერიმენტის ჩატარება, რათა ფლოტაციისთვის საჭირო 

სეგრეგაციის პროდუქტი დაგროვილიყო. შემდეგ დამზადდა მოზრდილი ღუმელი ( 200გ.). 

  მოზრდილ ღუმელში ჩატარდა სეგრეგაციული გამოწვა როგორც მეორადი კვარციტების, 

ასევე ოქსიდური მადნების. მეორადი კვარციტების სეგრეგაციის პროდუქტის ფლოტაციის 

შედეგად, როცა ფლოტორეაგენტად ნავთი იქნა გამოყენებული, ოქროს ამოღების ხარისხი 

76%-ს აღწევდა, ხოლო სპილენძის - 78%-ს. ფლოტაციისთვის ბუთილის ქსანტოგენატის 

გამოყენების შემთხვევაში ამოღების ხარისხი ოქროსა და სპილენძისთვის 50%-ზე დაბალი 

იყო. 



   მეორადი კვარციტების სეგრეგაციული გამოწვის პროცესზე ტემპერატურის გავლენის 

შესასწავლად ჩატარდა ექსპერიმენტები 7500, 8000, 8500 და 9000C ტემპერატურებზე. 

ექსპერიმენტების შედეგად დადგინდა, რომ მეორადი კვარციტების გადამუშავება ამ 

მეთოდით მიზანშეწონილი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ კონცენტრატში ოქროს 

შემცველობა 14 გ/ტ და 24 გ/ტ -ს აღწევდა. ლითონების ამოღების ხარისხი 50%-ზე დაბალი 

იყო. ეს შესაძლებელია ანალიზების ცდომილებამაც განაპირობა. 

   ამის შემდგომ სეგრეგაციული გამოწვა ჩაუტარდა სპილენძის ოქსიდურ მადანს. 

სეგრეგაციული გამოწვის პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების შედეგად მიღებული 

კონცენტრატების და კუდების ქიმიურმა ანალიზებმა აჩვენეს, რომ სპილენძის შედარებით 

დაბალი ამიღების ხარისხისა, სეგრეგაციის პროცესი მიმდინარეობს, მხოლოდ საჭიროა 

პროცესის ოპტიმალური პირობების შერჩევა. ამიტომ, სპილენძის ამოღების ხარისხის 

გაზრდის მიზნით, გადაწყდა ჩატარდეს სპილენძის ოქსიდური მადნის წინასწარ 

დამჟანგველი გამოწვა და შემდეგ გამომწვარი მასის სეგრეგაციული გამოწვის ოპტიმალური 

პირობების შერჩევა. 2020 წლის მარტის ბოლომდე მოხდება ამ ექსპერიმენტების დასრულება 

და მიღებული შედეგების მიხედვით გაფორმდება სტატია. 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 



გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

  2 3 4 

დასრულებულიკვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული დაპრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



 

 

 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 



№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 



 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 



 

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც. 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის (CD-

დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, ექსპერტიზას 

(შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით 

`არშეფასდა~. 
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2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

 ნ. გასვიანი, შ. 

ანდღულაძე, გ. ყიფიანი, 

ტ. მელაშვილი, ნ. 

სხილაძე.  

პროფესორ ვიქტორ 

ერისთასვის 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 
saerTaSoriso saiubileo 
samecniero-teqnikuri 

konferenciis სტატიების 

კრებული 

დასაბეჭდი 

 შ. ანდღულაძე, ნ. 

გასვიანი, მ. ხუციშვილი, 

ნ. სხილაძე, ს. გასვიანი, ლ. 

აბაზაძე.  

პროფესორ ვიქტორ 

ერისთასვის 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 
saerTaSoriso saiubileo 
samecniero-teqnikuri 

konferenciis სტატიების 

კრებული 

დასაბეჭდი 

    

 

 

 

 

 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, შ. 

ანდღულაძე, მ. 

ხუციშვილი, ლ. აბაზაძე, 

ს. გასვიანი.  
 

პროფესორ ვიქტორ ერისთასვის 

80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
saerTaSoriso saiubileo 
samecniero-teqnikuri 
konferenciis 
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 

ლითონთა კოროზიასთან 

ბრძოლა კოროზიამედეგი 

კომპოზიციური მასალებით, 

მიღებული ძნელადლღობადი 

და იშვიათი ლითონების 

(ალუმინის და მანგანუმის) და 

არალითონების (ბორის და 

სილიციუმის)  

ბაზაზე 

2018-2019 წ.წ ეტაპები: 

1.დაბალტემპერატურული 
ნალღობიდან (95-100)0C 
ალუმინის გალვანური 
დანაფარების მიღება 
ფოლადებზე: CT-3, CT-40, X-
18, ასევე 25ХМФ და 35ХМ, 
რომლებისგანაც მზადდება 
ლითონთა დამაკავშირებელი 
მოსაჭიმი ხრახნული ტიპის 
ქანჩები და ჭანჭიკები, 
რომლებზეც დიდი 
მოთხოვნილებაა მაღალი 
ძაბვის გადამცემი ანძების, 
ხიდების და სხვა 
მშენებლობაში. 
ზედაპირულად აქტიური 
ორგანული დანამატების და 

2015-2024 

პოექტის 

ხელმძღვანელი,მთავარი მეც. 

თან. ნოდარ გასვიანი 

შემსრულებლები: 

უფრ.მეცნ.თან. გ.ყიფიანი 

უფრ.მეცნ.თან. მ.ხუციშვილი 

უფრ.მეცნ.თან.ს.გასვიანი 

მეცნ.თან. ლ.აბაზაძე 

ინჟ. ნ.სხილაძე 
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ლითონ მოდიფიკატორების 
გავლენა ამ პროცესებზე. 
 
2. ორი და სამი 
კომპონენტიანი 
კომპოზიციური მასალების 
სინთეზი და ამ მასალებით 
ლითონთა დაფარვა და 
ზედაპირული ლეგირება 
მეტალებით Ti და Ta.   
 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ლითონთა კოროზიასთან ბრძოლა კოროზიამედეგი კომპოზიციური მასალებით, მიღებული 

ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების (ალუმინის და მანგანუმის) და არალითონების (ბორის 

და სილიციუმის) ბაზაზე 

2018-2019 წ.წ. ეტაპი: 

1. დაბალტემპერატურული ნალღობიდან (95-100)0C ალუმინის გალვანური დანაფარების 
მიღება ფოლადებზე: CT-3, CT-40, X-18, ასევე 25ХМФ და 35ХМ, რომლებისგანაც 
მზადდება ლითონთა დამაკავშირებელი მოსაჭიმი ხრახნული ტიპის ქანჩები და 
ჭანჭიკები, რომლებზეც დიდი მოთხოვნილებაა მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძების, 
ხიდების და სხვა მშენებლობაში. ზედაპირულად აქტიური ორგანული დანამატების და 
ლითონ მოდიფიკატორების გავლენა ამ პროცესებზე. 

2. ორი და სამი კომპონენტიანი კომპოზიციური მასალების სინთეზი და ამ მასალებით 
ლითონთა დაფარვა და ზედაპირული ლეგირება მეტალების Ti და Ta.   

ლაბორატპრიაში, პირველად მსოფლიო პრაქტიკაში, კოროზიის წინააღმდეგ ალუმინის 

გალვანური დანაფარები მიღებულია დაბალტემპერატურული (95-100)0C ნალღობიდან.  

მიღებულია შესანიშნავი დანაფარები სხვადასხვა ფოლადებზე: CT-3, CT-40, X-18, 25ХМФ, 

35ХМ მათ ნაკეთობებზე- მათშორის ხრახნიანი პროფილის ნაკეთობებზე (ქანჩები და ჭანჭიკები), 

რომელთა ხანმედეგობაზე დიდად არის დამოკიდებული კონსტრუქციების, მაღალი ძაბვის 

გადამცემი ანძების, ხიდების და მრავალი სხვათა მდგრადობა და ხანმედეგობა. 

მიღებულია ალუმინის კარგი ხარისხის დანაფარები ძნელადლღობად და იშვიათი 

ლითონებზე (Y, Ti, Zr, Hf, Ta, V, Nb, Mo, W და სხვა).  

ალუმინის დანაფარები მაღალ ტემპერატურაზე ექსპლუატციის პირობებში განიცდის 

სარჩული მეტალისსიღრმეში დიფუზიას და ხდება  კოროზიამედეგი (400-1500)0C 

ტემპერატურაზე. 

შესწავლილია ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღების პარამეტრები. კათოდური და 

ანოდური დენის სიმკვრივე, ელექტროლიზის ხანგრძლივობა, დასაფარი მეტალების 

(ნაკეთობების) ზედაპირის მომზადება. მიღბულია კარგი დანაფარები. 

ლაბორატორიის მიერ შემოთავაზებული დაბალტემპერატურული (95-100)0C ალუმინის 

გალვანური დანაფარების გარდა კოროზიის წინააღმდეგ გვესახება კომპოზიციური მასალები 

(ინტერმეტალიდები, პოლილითონური ფხვნილები, ლითონთა ბორიდები და სილიციდები) 

მიღებული Al და Mn, ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W) 

არალითონების B და Si შემცველი ნაერთების ნალღობებიდან ელექტროქიმიური სინთეზით 

მიღბული კოროზია, ცვეთა და თერმომედეგი დანაფარები. ელექტროქიმიური სინთეზით (600-

800)0C მიღებული ინტერმეტალიდები, ლითონთა ფხვნილები, ბორიდები და სილიციდები: YAl3, 
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YAlV, YMoMn, Al5(MnSi)2, YMnSi, NbMoB, MoTa(Nb)Co. ამ ნაერთების სინთეზის დროს (600-800)0C 

ადგილი აქვს სარჩული ლითონების მათშორის ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების 

ტიტანი, ტანტალი და სხვა  ელექტროქიმიურ დაფარვას და ზედაპირულ ელექტროქიმიურ 

ლეგირებას, რაც იძლევა ძვირადღირებული მეტალების ეკონომიის საშუალებას. ფოლადების 

თვისებები გაპირობებული არის მხოლოდ ზედაპირული ფენების შედგენილობით. ამ საკითხებს 

ეძღვნება ლაბორატორიის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში. 

 ლითონთა კოროზია დიდ ფინანსურ ხარჯებთან და ეკოლოგიურ დაბინძურებასთან არის 

დაკავშირებული, რაც სერიოზული პრობლემაა მსოფლიოსათვის . ყოველწლიურად მსოფლიო 

წარმოების თუჯისა და ფოლადის მესამედი (20 მილიონ ტონაზე მეტი სუფთა ლითონზე 

გაანგარიშებით) იხარჯება კოროზიით მწყობრიდან გამოსული მანქანა დანადგარების, 

მოწყობილობების, კონსტრუქციების და ა. შ. შესაცვლელად. ახლის დამზადება, ძველის 

დემონტაჟი, ახლის მონტაჟი ძალიან დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. 

 ერთი საინტერესო შედარება 2018 წლის ივლისში გაზეთი „POLITIKO“ (დანია) წერდა 

პრეზიდენტ ტრამპის კატეგორიული მოთხოვნა იყო ნატოს წევრი ევროპული ქვეყნებისადმი, რომ 

ნატოს შენახვის ხარჯები გაეზარდათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაემუქრა მძიმე შედეგებით (აშშ- 

ს ნატოდან გასვლით). ქალბატონმა მერკელმა - თანამედროვეობის ერთ-ერთმა სიმპატიურმა 

პოლიტიკოსმა, ნატოს შენახვისათვის გერმანიის მხრიდან ეროვნული შემოსავლის 1%-ზე მეტი არ 

გამოიმეტა, მაშინ როდესაც, გერმანიის ზარალი კოროზიისაგან მიყენებული ყოველწლიურად 

შეადგენს ეროვნული შემოსავლის 4-4,5 ტრილიონი ევროს (2,8-3)%.  

 კოროზიით გამოწვეული ზარალი ქვეყნებისათვის შეადგენს ეროვნული შემოსავლების 

(2,5-4)%-ს. მაგალითად ტექნიკურად ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანაა აშშ 

კოროზიისაგან ყოველწლიურად ზარალობს ეროვნული შემოსავლის 3.1% (275-276 მილიარდ 

დოლარს, დიახ მილიარდს), შთამბეჭდავი და დამაფიქრებელი რიცხვებია. კოროზიისაგან 

მსოფლიოს ეკოლოგიური დაბინძურება კიდევ სხვა პრობლემაა და არანაკლებ მტკივნეული.  

 უდიდეს მატერიალურ ზარალთან ერთად თვით კოროზიის პროდუქტი, ასევე წარმოება, 

რომელიც უშვებს კოროზიისაგან დამცავ საშუალებებს (ლაქ-საღებავები, პოლიმერები, სხვადასხვა 

ორგანული კომპოზიციები და ა.შ.) უდიდეს ეკოლოგიურ ზიანს აყენებს გარემოს. 

 კოროზიით გამოწვეულია აგრეთვე: დაჟანგული მილებიდან და რეზერვუარებიდან 

ნავთობის დანაკარგები; გაჟონილი აირები; საცავებში კვების პროდუქტების გაფუჭება; შედეგად 

ადამიანების ჯამთელობის დაზიანება, რაც ზოგჯერ ტრადიკულადაც მთავრდება. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით კოროზიის აცილების ეკოლოგიურად უვნებელი საშუალების 

ძიება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მსოფლიო პრობლემა. 

მეტალური დანაფარები (თუთიია, კალა, ქრომი, ნიკელი) დიდ როლს ასრულებენ 

კოროზიისაგან ლითონთა დაცვის საქმეში. თუ გავითვალისწინებთ მიღებულ შედეგების ფასთან 

ფარდობას, ამჟამად კოროზიისაგან ფოლადების დაცვის შედარებით ყველაზე ხელსაყრელად 

ითვლება მოთუთიება, მაგრამ უკვე დეფიციტურია, მისი მსოფლიო მარაგი მცირეა. უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება იაფი და არადეფიციტური ალუმინის კოროზიამედეგი დანაფარების 

მიღებას. ალუმინის მადნების მსოფლიო მარაგი ფაქტიურად გამოულეველია. კოროზიისაგან 

ლითონთა დაცვის საქმეში ალუმინის დანაფარები თუთიის დანაფარებს აბსოლიტურად ყველა 

პარამეტრით ჯობია თუმცა ფოლადების ელექტროქიმიურ მოალუმინების მარტივი ტექნოლოგია 

ჯერჯერობით არ არსებობს. 

ალუმინის დანაფარები 6-ჯერ მდგრადია თუთიის დანაფარზე თანაბარი წონის პირობებში, 

3-ჯერ ერთნაირი სისქის პირობებში და 2.5-3- ჯერ იაფი. ალუმინის დანაფარები რკინა-მასალა-

ნაკეთობებზე იცავს არა მარტო ატმოსფერული კოროზიისაგან, არამედ მათ ანიჭებს 
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კოროზიამედეგობას მაღალ ტემპერატურებზეც. ალუმინირებული რკინა-მასალების ზედაპირი 

რჩება უცვლელი 4700C ტემპერატურაზე და ხასიათდება სითბოდა და სინათლის 85%-იანი 

არეკვლით. იგი მდგრადია კოროზიის მიმართ 7000C ტემპერატურაზე რამოდენიმე ათასი საათის 

განმავლობაში, გოგირდის შემცველი ცხელი აირები ალუმინის დანაფარებზე თითქმის არ 

მოქმედებენ მაღალ ტემპერატურის პირობებშიც კი. ალუმინით დაფარული ზედაპირის 

მექანიკური დაზიანების შემთხვევაში წარმოიქმნება „კოროზიული“ წყვილი სარჩული ლითონი, 

რკინა ხდება კათოდი, რომელიც არ განიცდის კოროზიას. 

ალუმინის დანაფარების მიღება ამჟამად შესაძლებელია 3-4 მეთოდით, მაგრამ საიმედო არც 

ერთი არ არის:  

ვაკუუმპლაზმური გაფრქვევით (1500-3500)0C ტემპერეატურებზე. დიდია ენერგეტიკული 

დანახარჯები, შედეგი უხარისხო დანაფარები;  

ფტორიდულ-კრიოლიტური ნალღობებიდან (860-1170)0C ტემპერეატურებზე 

ელექტრქიმიური ალუმინირების - პროცესის განხორციელება დიდ სიძნელეებთან არის 

დაკავშირებული და არარენტაბელურია; 

ორგანული ხსნარებიდან ალუმინის ელექტროგამოლექვა არაპრაქტიკულია, მცირე 

სინესტის დროსაც დანაფარი არ მიიღება, ზოგიერთი ელექტროლიტი ტოქსიკურია. ორგანული 

ნივთიერებების მონაწილეობას დროს ყველა სისტემა უნდა იყოს საიმედოდ იზოლირებული 

ატმოსფეროსაგან, არ არის ეკოლოგიურად უვნებელი. ალუმინის დანაფარების ფართომაშტაბიანი 

წარმოება ორგანული ნივთიერებების გამოყენებით ძნელად წარმოსადგენია - ამ გზით 

შესაძლებელია პატარა პრობლემების მოგვარება. 

ალიტირება (700-750)0C ტემპერეატურებზე თხევად ალუმინში რკინის - მასალების 

ამოვლებით მიღებული ალუმინის დანაფარები უხარისხოა, მაგრამ დიდი წარმადობისაა და 

გამოიყენება მშენებლობაში; 

ალუმინის მიღების პროცესი ხასიათდება ტექნოლოგიური სირთულეებით და დიდი 

ენერგოტევადობით. ერთი ტონა ალუმინის წარმოებაზე (11000Cტემპერეატურაზე იხარჯება 15-

16მგვ-სთ ელექტროენერგია, რაც შეადგენს მისი ღირებულების (25-45)%-ს. შესაბამისად, ცხელი 

ალუმინირების მეთოდით დანაფარების მიღბის პროცესი ძვირადღირებული და ნაკლებ 

რენტაბელურია. ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია მაღალტემპერატურული პროცესების შეცვლა 

შედარებით დაბალტემპერატურული ტექნოლოგიური პროცესებით (100-

120)0Cტემპერეატურებზე. 

ჩვენი მიზანი იყო ალუმინის დანაფარების მისაღებად, ეკოლოგიურად დასაშვები და 

ტექნოლოგიურად მისაღები, დაბალი ლღობის ტემპერატურის მქონე ელექტროლიტის შექმნა. 

შემოთავაზებულია ჰალოგენიდური ელექტროლიტი, ლღობის ტემპერატურა 950C 

(რომელსაც ანალოგი არ მოეძებნება). დადგინდა ელექტროლიტის ოპტიმალური შემადგენლობა.  

ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღება პირველად პრაქტიკაში შესაძლებელია (95-

100)0C ტემპერატურებზე. მიღებულია შესანიშნავი დანაფარები სხვადახვა ფოლადებზე: 

ფოლადები -3, ფოლადები-40, Х-18, Х18Н10Т, 25Х1МФ, 25ХМ მათ ნაკეთობებზე - მათ შორის 

ხრახნიანი პროფილის ნაკეთობებზე (ქანჩები და ჭანჭიკები), რომელთა ხანმედეგობაზე დიდად 

არის დამოკიდებული კონსტრუქციების, მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძების, ხიდების და მრავალი 

სხვა მდგრადობა და ხანმედეგობა. 
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შემოთავაზებული ნალღობში ალუმინის გალვანური დანაფარები მიღება ტიტანზე, 

ტანტალზე, ძნელადლღობად და იშვიათ ლითონებზე (Y, Ti, Zr, Hf, Ta, V, Nb, Mo, W) ეს 

ლითონები არიან მხურვალმტკიცე, მაღალტემპერატურაზე უძლებენ დიდ დატვირთვას, მაგრამ 

არ არიან მხურვალმედეგნი, მაღალ ტემპერატურებზე განიცდიან კოროზიას. ისინი გამოიყენებიან 

ტექნიკის ყველა სფეროში. მათი გალვანური დაფარვა ალუმინით შესაძლებელია 

შემოთავაზებული ნალღობი ელექტროლიტით (95-120)0C ტემპერატურებზე, შედეგად აღნიშნული 

ლითონები მაღალ ტემპერატურებზე  (400-1500)0C ხდებიან კოროზიამედეგნი. ალუმინის 

დანაფარები მაღალ ტემპერატურებზე ექსპლუატაციის პირობებში განიცდის სარჩული მეტალის 

სიღრმეში დიფუზიას და ხდება კოროზიამედეგი (400-1500)0C ტემპერატურებზე. 

შემოთავაზებულ ელექტროლიტში ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღება პირველად 

პრაქტიკაში შესაძლებელი გახდა პოლიმერებზეც. მიღებულია კარგი დანაფარები, რომელსაც 

დიდი მომავალი აქვს. 

შესწავლილია ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღების პარამეტრები. კათოდური და 

ანოდური დენის სიმკვრივე, ელექტროლიზის ხანგრძლივობა, დასაფარი მეტალების 

(ნაკეთობების) ზედაპირის მომზადება. მიღებულია კარგი დანაფარები. 

კვლევის შედეგად დადგენილი იქნა, რომ პროცესის ოპტიმალურ პირობებში (0,03ა/სმ2) 

ჩატარებისას სარჩულ მასალებზე (ფოლადებზე) მიიღება ნათელი, სარჩულთან კარგი ადგეზიის 

მქონე, მკვრივი არაუმეტეს 20-40მკმ. სისქის ალუმინის დანაფარები. ელექტროლიზის მაღალ 

დენის სიმკვრივეზე ჩატარებისას ადგილი აქვს დენდრიტების წარმოქმნას, ეცემა დენით 

გამოსავალიც. 

ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღების დაბალტემპერატურული (95-120)0C ნალღობი 

ელექტროლიტი, დანაფარების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით პირველად იძლევა ორგანული 

ნივთიერებების დანამატებად გამოყენების საშუალებას. ამ  მიზნით გამოვიყენეთ და შევისწავლეთ 

ორგანული ნივთიერებების დანამატები: შარდოვანას, თიოშარდოვანას, დიფენილშარდოვანას, 

ალუმინის სტერარატის, ანტრაცინი გავლენა დანაფარის ხარისხზე. მიღებულია რიგ შემთხვევაში 

კარგი ხარისხის დანაფარები. ამ მიზნებისათვის გამოვიყენეთ აგრეთვე ლითონი 

მოდიფიკატორების (ტყვიის, კალის, ბისმუტის, მანგანუმის, ცირკონიუმის, ქრომის) იონების 

გავლენა ალუმინის გალვანური დანაფარების მოღბის პროცესებზე და დანაფარების ხარისხზე. 

ყველაზე კარგი შედეგები მიიღება Pb და Zr იონების დამატებისას. მიღებული დანაფარების 

მექანიკური სიმტკიცე იზრდება დანამატთა მწკრივში (Bi, Sn, Mn, Pb, Zr, Cr) მეტალოგრაფიული 

და რენტგენოფაზური ანალიზით დადგინდა, რომ ფოლადის -3 ალუმინის გალვანური 

დანაფარების შეჭიდულობას ზრდის Cr და Mn დანამატები და შეადგენს 70კგ/სმ2 და 77კგ/სმ2, 

ფოლად X-18 შეადგენს 55-60 კგ/სმ2. 

 შემოთავაზებული კოროზიამედეგი ალუმინის გალვანური დანაფარების გარდა, 

კოროზიის აცილების საშუალებად გვესახება Al და Mn, ძნელადლღობადი და იშვიათი 
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ლითონების (Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W), არალითონების B და Si  შემცველი ნაერთების 

ნალღობებიდან ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული კომპოზიციური მასალები 

(ინტერმეტალიდები, პოლილითონური ფხვნილები, ლითონთა ბორიდები და სილიციდები, მათ 

შორის ორმაგიც). მათი გამოყენება მეტალების (ფოლადების), მათშორის თვით ძნელადლღობადი 

და იშვიათი ლითონების, მაგალითად, ტანტალისა და ტიტანის კოროზია, ცვეთა და 

თერმომედეგი გალვანური დანაფარების მიღების და ზედაპირული ელექტროქიმიური 

ლეგირების მიზნით. 

 კომპოზიციური მასალების მიღება შესაძლებელია აღნიშნული მეტალების (არამეტალების) 

შემცველი ნაერთების ნალღობებიდან ელექტროქიმიური სინთეზით (600-800)0C 

ტემპერატურებზე. ისინი გამოირჩევიან კოროზია, ცვეთა და თერმომედეგობით. მათი გამოყენება 

წარმატებით შეიძლება ლითონთა კოროზიის წინააღმდეგ. როგორც დანაფარების მისაღებად, 

ასევე ზედაპირული გალვანური ლეგირებისათვის. კომპოზიციური მასალების ელექტროქიმიური 

სინთეზის პროცესში (600-800)0C ტემპერატურებზე. პარალელურად ადგილი აქვს კათოდის - 

სარჩული ლითონის დიფუზიურ (ზედაპირულ) ლეგირებასაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 

იძლევა ძვირადღირებული მალეგირებელი მეტალების ეკონომიის საშუალებას. როგორც 

ცნობილია მეტალების (ფოლადების) თვისებები ძირითადად განპირობებულია ზედაპირული 

ფენების შედგენილობით და არამთლიანად მოცულობითი შედგენილობით. ამდენად ნალღობ 

ელექტროლიტებში ზედაპირული დიფუზიური ლეგირებით შესაძლებელია მალეგირებელი 

ძვირფასი ლითონების საგრძნობი ეკონომია. 

 ლეგირებული შრის წარმოქმნის ახსნა ლითონის (კათოდის) მყარ ტანში მხოლოდ 

დიფუზიით რთული წარმოსადგენია, ეს ცნობილი პროცესი იწოდება „ელექტროქიმიური 

ინპლანტაციად“ და ალბათ უნდა აიხსნას იმით, რომ ელექტროლიზის დროს წარმოიქმნება 

მიკროსკოპული ბზარები კათოდის მარცვლების საზღვრებს შორის, რომელითაც 

განპირობებულია უნდა იყოს კათოდის სიღრმეში მალეგირებელი ლითონის ნაწილაკების 

შედარებით ჩქარი შეღწევა. 

 კომპოზიციური ნივთიერებების ელექტროქიმიურ სინთეზს იონურ ლღობილებში 

საფუძვლად უდევს მეტალების და არამეტალების ელექტროაღდგენის მრავალელექტროდიანი 

პროცესები.  

 ორი ან მეტი მეტალისგან (არამეტალისგან) შემდგარი ინტერმეტალიდები, მეტალთა 

ერთგვაროვანი ფხვნილები, ბორიდები და სილიციდები, იმ შემთხვევაში მიიღებიან თუ 

შემადგენელი კომპონენტების თანაგამოლექვა კათოდზე ხდება წონასწორულ 

(კვაზიწონასწორულ) რეჟიმში. მათი გამოყოფის პოტენციალების სხვაობა 0,2 ვოლტს არ უნდა 

აღემატებოდეს. ეს შეიძლება განხორციელდეს: ა) ბუნებრივად მეტალთა (არამეტალთა) 

ელექტროქიმიური აღდგენის პოტენციალთა სხვაობა ბუნებრივად 0,2 ვოლტის ზღვრებშია; ბ) 

დეპოლარიზატორთა ურთიერთქმედებით - დეპოლარიზატორების სერჩევით, რაც 

უზრუნველყოფს მიზნობრივი მეტალების (არამეტალების) ელექტროაღდგენის პოტენციალთა 

დაახლოებას 0,2 ვოლტის ზღვრებში; გ) ხელოვნურად -ნალღობში ჟანგბად იონების (O2-) 

აქცეპტორების [Ba2+, Ca2+, Sr2+, PO-3(NaPO3) დამატება, რაც იწვევს ელექტროლიტის ფუძე-მჟაური 

თვისებების ცვლილებას [2], შედეგად მეტალების (არამეტალების) კათოდზე გამოყოფის 

პოტენციალთა 0,2 ვოლტის ზღვრებში მოქცევას. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ელექტროქიმიური 

სინთეზში მონაწილეობს ჟანგბად ნაერთები. მაგალითად ოქსიანიონები: MoO42, VO3-, V3O43-და 

სხვა. 
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 ლითონის ნახევარზე მეტის - ალუმინის, ტუტე და ტუტემიწა ლითონების, 

ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების მიღება ან რაფინირება ხდება ლღობილმარილთა 

ელექტროლიზით. ლითონთა მიღბის კვლევათა საკვანძო საკითხია ლითონთა იონების 

განმუხტვის კინეტიკის და მექანიზმის დაადგენა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა 

საკითხი ეხება ლღობილებში ორი ან მეტი ლითონის (არალითონის) ერთდროულ 

ელექტროქიმიურ აღდგენას, რაც კონსტრუქციული მასალების წარმოების ერთ -ერთი 

საფუძველია. 

განვიხილოთ რამოდენიმე კომპოზიციური ნივთიერებების ელექტროქიმიური სინთეზის 

მიღების ექსპერიმენტის მიმდინარეობა: 

 ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია ალუმნინის კოროზიამედეგი დაბალტემპერატურული (95-

100)0C გალვანური დანაფარების მიღება (რომელსაც ანალოგი არ მოეძებნება). კოროზიის 

აცილების საშუალებად გვესახება, აგრეთვე ჩვენს მიერ სინთეზირტებული კომპოზიციური 

მასალები - ინტერმეტალიდები, ლითონთა ერთგვაროვანი ფხვნილები, ლითონთა ბორიდები და 

სილიციდები. 

 ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ დაბალტემპერატურულ (95-100)0C ნალღობ ელექტროლიტში 

მიღებული ალუმინის გალვანური დანაფარების გარდა, კოროზიის წინააღმდეგ გვესახება: Al და 

Mn, ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების (Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W), არალითონების B 

და Si შემცველი ნაერთების ნალღობებიდან ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული, ზემოთ 

აღნიშნული, კომპოზიციური ნივთიერებები (ინტერმეტალიდები, პოლილითონური ფხვნილები, 

ლითონთა ბორიდები და სილიციდები) YAl3, YAlV, AlMoMn, YMoMn, MoSi2, Al5(MnSi)2, YMnSi და 

სხვა, რომელთა ელექტროქიმიურ სინთეზს ეძღვნება ეს პუბლიკაცია. მათი გამოყენება მეტალების 

(ფოლადების) კოროზია, ცვეთა და თერმომედეგი დანაფარების მიღების და ზედაპირული 

ელექტროქიმიური ლეგირების მიზნით. 

 მომავალში უამრავი კომპოზიციური ნივთიერებების მიღება გვაქვს დაგეგმილი 

აღნიშნული მეტალების, არამეტალების შემცველი ნაერთების ნალღობებიდან ელექტროქიმიური 

სინთეზით (600-800)0C ტემპერატურებზე. კომპოზიციური ნივთიერებები გამოირჩევიან კოროზია, 

ცვეთა და თერმომედეგობით, მათი გამოყენება წარმატებით შეიძლება ლითონთა კოროზიის 

წინააღმდეგ. კომპოზიციური ნივთიერებების ელექტროქიმიური სინთეზის პირობებში (600-800)0C 

ტემპერატურებზე, ადგილი აქვს კათოდის – სარჩული ლითონის დიფუზიურ (ზედაპირულ) 

ლეგირებასაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იძლევა ძვირადღირებული მალეგირებელი 

მეტალების ეკონომიის საშუალებას. როგორც ცნობილია მეტალების (ფოლადების) თვისებები 

ძირითადად განპირობებულია ზედაპირული ფენების შედგენილობით და არა მთლიანად 

მოცულობითი შედგენილობით. ამდენად ნალღობ ელექტროლიტში ზედაპირული, დიფუზიური 

ლეგირებით შესაძლებელია მალეგირებელი ძვირფასი ლითონების საგრძნობი ეკონომიით 

ლითონთა დაცვა კოროზიისაგან. 

 განვიხილოთ რამოდენიმე კომპოზიციური ნივთიერების ელექტრქიმიური სინთეზი: 

კვლევა ტარდებოდა ვოლტამპერომეტრის, პოტენციოსტატური ელექტროლიზის, 

რენტგენოფაზური, მიკრორენტგენოსპექტრული და ქიმიური ანალიზებით. 

intermetalidi YAl3: მიზნობრივი პროდუქტის მისაღებად საჭირო იყო YF3 ელექტროაღდგენის 

შესწავლა AlF3 ან NaAlF6- თან ერთად. დეპოლარიზატორთა წყვილების YF3- AlF3 და YF3- NaAlF6 

ელექტროაღდგენა შევისწავლეთ ფონურ ნალღობში KCl.  

ფონს KCl, 8000C ტემპერატურაზე ემატება 10-4მოლ/სმ3 YF3 (i-v) მახასიათებლებზე 

წარმოიქმნება ერთი ტალღა –(1.0÷1.39)ვ პოტენციალთა ზღვრებში. შემდეგ AlF3- ის დამატება 

ლღობილში ცვლის YF3 ელექტროაღდგენის დამახასიათებელი ვოლტამპეროგრამის ფორმას. 

ვოლტამპეროგრამაზე დამატებით წარმოიქმნება AlF3-ის დამახასიათებელი ტალღა –(1.0÷1.3)ვ 

პოტენციალზე, პლატინის შედარების ელექტროდის მიმართ. YF3 ელექტროაღდგენის 
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პოტენციალის გადაადგილება ხდება კათოდური მიმართულებით და ტალღის დახრა, 

პოტენციალის ღერძის გასწვრივ. მსგავსი სურათი შეიმჩნევა KCl-YF3 ნალღობზე კრიოლიტის 

NaAlF6 დამატების შემდეგაც. AlF3-ის კონცენტრაციის გაზრდით YF3 ელექტროაღდგენის ტალღის 

ზღვრული დენი მცირდება. ეს, ალბათ, აიხსნება ლღობილში F- იონების დამატებით. F- იონების 

კონცენტრაციის გაზრდით წონასწორობა YF3 ↔ Y3++3F- გადაიხრება მარცხნივ, რაც განაპირობებს 

Y3+ განმუხტის სიჩქარის შემცირებას. ამ მოსაზრების შესამოწმებლად შევისწავლეთ LiF, როგორც 

ფტორ იონების დონორის, გავლენა იტრტიუმის და ალუმინის ელექტროქიმიური აღდგენის 

პროცესზე. LiF კონცენტრაციი გაზრდა, იწვევს ზღვრული დენის შემცირებას. Y3+ 

ელექტროაღდგენის კათოდური ტალღა ფონი KCl-KF ლღობილში ფიქსირდება მხოლოდ YF3-ის 

დიდი კონცენტრაციის CYF3=3•10-4 მოლ/სმ3 დროს. KCl ლღობილში იგივე ტალღა ფიქსირდება, უკვე 

როცა CYF3=0,2•10-4 მოლ/სმ3. საკვლევ ელექტროდში ალუმინი და იტრიუმის ელექტროგამოლექვის 

პოტენციალთა სხვაობა –(0,11÷0,13)ვ არ აღემატება, ამიტომ ელექტროლიტის ფუძე-მჟაური 

თვისებების შეცვლა ხელოვნურად საჭირო არ არის. განხილოლ სისტემებიდან KCl-YF3-AlF3 და 

KCl-YF3-NaAlF6 შესაძლებელია იტრიუმის და ალუმინის თანაგამოლექვა კვაზიწონასწორულ 

რეჟიმში. მეორე ტალღის შესაბამისად კონცენტრაციაზე 0,13ვ ჩატარებული პოტენციოსტატიკური 

ელექტროლიზით მიიღება ინტერმეტალიდი YAl3 ფხვნილის სახით. ეს დასტურდება 

რენტგენოფაზური, მიკრორენტგენოსპექტრული და ქიმიური ანალიზები. 

YAl3 ინტერმეტალიდი მიიღება გალვანოსტატიკური ელექტროლიზითაც, შემდეგი 

პირობების დაცვით: ნალღობების შედგენილობა 

KCl(85% მას.) + YF3(12% მას.) + AlF3(3% მას.) ან 

 

KCl(85% მას.) + YF3(13% მას.) + Na3AlF3(2% მას.) 

8000C ტემპერატურაზე კათოდური დენის სიმკვრივე 0,25 ა/სმ2, ელექტროლიზის 

ხანგრძლივობა 1 სთ, კათოდი ნიკელი, ანოდი გრაფფიტი, დენით გამოსავალი 85-90%. ფონად KCl 

მაგივრად KC-NaCl-ის გამოყენებისას პრაქტიკულად არაფერი იცვლება, პროცესი შეიძლება იგივე 

რეჟიმში ჩატარდეს ან 1000C-ით დაბალ ტემპერატურულ რეჟიმში. 

იტრიუმ-ალუმინის შენადნობის მიღება შესაძლებელია ლღობილის KCl-NaCl-YF3 

ელექტროლიზითაც, ალუმინის თხევადი კათოდის გამოყენებით. Eლექტროლიზის პირობები: 

ელექტროლიტი 500 გრამი: ევთექტიკა KCl-NaCl (71,4-84,7% მას.) + YF3(12,3-28,6% მას.), კათოდი -

თხევადი Al(25-30გრ). ანოდი-გრაფიტი, ტემპერატურა 7000C კათოდური დენის სიმკვრივე 0,5 

ა/სმ2, დრო 4-7სთ. იტრიუმის შემცველობა იტრიუმ-ალუმინის შენადნობში 30-40% მას., როგორც 

მოყვანილი მაგალითიდან ჩანს, იტრიუმ-ალუმინის მიღების ტექნოლოგია იონურ 

ლღობილებიდან, ალუმინის თხევადი კათოდის გამოყენებით ეფექტური და ძალიან მარტივი 

პროცესია.   

ინტერმეტალიდი YAlV: ლითონების Y, Al, V თანაგამოლექვის მიზნით შესწავლილი იქნა 

დეპოლარიზატორების YF3, AlF3(NaAlF6) და CaVO4 ელექტროაღდგენის ბუნება ნალღობში მათი 

ცალ-ცალკე და ერთად ყოფნის პირობებში. გამხსნელ ფონად აღებული იყო სამი სისტემა: K,Na/Cl, 

K,Na,Cs/Cl და K,Na,Ba/Cl.  

K,Na/Cl ფონში 7000C ტემპერატურაზე YF3 დამატებით ვოლტამპეროგრამაზე ფიქსირდება 

ერთი ტალღა –(1.5÷1.68)ვ ფარგლებში. ამ ლღობილში Ca(VO3)2 დამატების შედეგად 

ვოლტამპეროგრამაზე ფიქსირდება სამი ტალღა –(0.65÷0.75)ვ, –(0.95÷1.25)ვ და –(1.35÷1.5)ვ 

პოტენციალთა ზღვრებში. ამ სისტემაში კრიოლიტის NaAlF6 დამატებით პირველი ტალღის 

სიმაღლე იზრდება და ხდება მეორე და მესამე ტალღების გაერთიანება (შერწყმა). მიიღება 

პოტენციალის ღერძის გასწვრივ დახრილი ტალღა –(1.1÷1.7)ვ პოტენციალთა ზღვრებში. თუ 

ნალღობს დავამატებთ Mg2+(MgCl2) კათიონებს, მაშინ პირველი ტალღა თანდათან ქრება. Mg2+ 

კონცენტრაციის გაზრდით საბოლოოდ ყალიბდება ერთი ტალღა -(1.02÷1.35)ვ ზღვრებში. 

პოტენციოსტატიკური ელექტროლიზით -1.35ვ პლატინის შედარების ელექტროდის მიმართ, 
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მიღებული პროდუქტი რენტგენოფაზური ანალიზით დაფიქსირდა ინტერმეტალიდი YAlV ფაზა, 

რაც დასტურდება ქიმიური ანალიზითაც. 

K,Na,Cs/Cl ნალღობის ფონზე, 7000C ტემპერატურაზე YF3 დამატების ვოლტამპეროგრამაზე 

ფიქსირდება ერთი ტალღა –(1.45÷1.8)ვ პოტენციალთა ფარგლებში. ამ ნალღობილში Ca(VO3)2 

დამატების შემდეგ ვოლტამპეროგრამაზე ძირითადად კვლავ ერთი ტალღა ფიქსირდება –

(1.35÷1.8)ვ ზღვრებში, ნახევარტალღის პოტენციალით E1/2=1,65v. საკვლევ ლღობილში კრიოლიტის 

NaAlF6 დამატებით ვოლტამპეროგრამაზე ფიქსირდება ერთი ჯამური ტალღა –(1.3÷1.5)ვ 

პოტენციალთა ზღცრებში, პოტენციოსტატიკური ელექტროლიზით -1,5 ვ-ზე მიიღება ფხვნილი, 

რომელიც რენტგებოფაზური და ქიმიური ანალიზით, წარმოადგენს ინტერმეტალიდს YAlV-ს. 

 K,Na,Ba/Cl ნალღობში YF3 ელექტროაღდგენის ვოლტამპეროგრამაზე ფიქსირდება ერთი 

ტალღა –(1.35÷1.73)ვ პოტენციალზე, ნახევარტალღის პოტენციალი E1/2=1,46ვ. ამ ნალღობში 

კრიოლიტის NaAlF6 დამატების შემდეგ გადაღებულ ვოლტამპეროგრამაზე ფიქსირდება ორი 

ტალღა –(1,4÷1,6)ვ და –(2,0÷2,2)ვ პოტენციალებზე პლატინის შედარების ელექტროდის მიმართ. 

აღნიშნულ ნალღობში ვანადატიონების Ca(VO3)2 დამატების შემდეგ ვოლტამპეროგრამაზე ორი 

ტალღის ადგილზე ფიქსირდება ერთი ტალღა –(1,8÷2,0)ვ ზღვრებში. 

პოტენციოსტატიკური ელექტროლიზით -2,0ვ მიიღება ფხვნილი, რენტგენოფაზური 

ანალიზის თანახმად, ის წარმოადგენს ინტერმეტალიდს YAlV. ამრიგად, K,Na,Ba/Cl ნალღობიდან 

ვანადიუმის, იტრიუმისა და ალუმინის ერთდროული გამოყოფის სურათი განსხვავდება წინა ორი 

შემთხვევისაგან. ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ქიმიურ პროცესზე Ba2+ იმოქმედა იონების 

აქცეპტორულმა თვისებებმა. 

ლითონური ფხვნილის Al-Mo-Mn ელექტროქიმიური მიღება. კვლევის მიზანი იყო 

ლითონების ალუმინი, მოლიბდენი და მანგანუმის თანაგამოლექვა. ფონზე K,Na/Cl კრიოლიტის 

NaAlF6 დამატებით ვოლტამპეროგრამაზე 7000C ტემპერატურაზე ფიქსირდება ორი ტალღა ტალღა 

–(0,6÷0,8)ვ და –(1,3÷1,5)ვ პოტენციალებზე. კრიოლიტის კონცენტრაციის გაზრდით საგრძნობლად 

მატულობს მეორე ტალღის დენი. ამ ლღობილში ნატრიუმის მოლიბდატის დამატებით 

ვოლტამპეროგრამაზე სამი ტალღა ფიქსირდება. 

პირველი ტალღა ფიქსირდება –(0,7÷0,8) ზღვრებში, მეორე ტალღა ფიქსირდება –(0,98÷1,2) 

ზღვრებში, მესამე ტალღა –(1,3÷1,5) ზღვრებში. შემდეგ MnCl2 დამატებით ტალღების რაოდენობა 

კვლავ ორი ხდება. MnCl2 კონცენტრაციის გაზრდით ვღებულობთ ერთ ჯამურ ტალღას –(1,34÷1,5)ვ 

ზღვრებში. 

პოტენციოსტატიკურ რეჟიმში -1,5ვ-ზე ჩატარებული ელექტროლიზის პროდუქტში, 

რენტგენოფაზური ანალუიზის თანახმად, სამივე ლითონის Al, Mo და Mn პიკები აღინიშნება. 

ამგვარად, ნალღობიდან K,Na/Cl- NaAlF6 (1% მას) – Na2MoO4 (1% მას) – MnCl2 (1% მას), 

შესაძლებელია ლითონების Al, Mo და Mn თანაგამოლექვა. 

სილიციდის Al5(MnSi)2 ელექტროქიმიური მიღება. K,Na/Cl ფონურ ნალღობს ემატება 

კრიოლიტი Na3AlF6  8000C ტემპერატურაზე.Aამ ნალღობში MnCl2 დამატების შემდეგ 

ვოლტამპეროგრამაზე ფიქსირდება სამი ტალღა –(0.9÷0.5)ვ, –(1.25÷1.4)ვ და –(1.55÷1.75)ვ 

ინტერვალში. აღნიშნულ ნალღობში K2SiF6 დამატების შემდეგ, როცა ყველა დეპოლარიზატორის 

კონცენტრაცია ლღობილში ტოლია, ვოლტამპეროგრამაზე ტალღების რაოდენობა და მდებარეობა 

არ იცვლება. იზრდება მესამე ტალღის სიმაღლე. K2SiF6 კონცენტრაციის შემდგომი გაზრდით 

ვოლტამპეროგრამაზე ფიქსირდება ერთი ტალღა –(1.34÷1.52)ვ ზღვრებში. -1,52ვ ჩატარებული 

პოტენციოსტატიკური ელექტროლიზის პროდუქტს რენტგენოფაზური ანალიზის თანახმად 

წარმოადგენს ფხვნილი Al5(MnSi)2.  
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საკვლევი ნიმუშების თერმომედეგობაზე გამოცდების შედეგები 

ცხრილი 1. 

№ ნიმუშის 

შედგენილობა 

ტემპერატურა 
0C 

დრო, 

, სთ 

ნიმუშის საწყისი წონა, 

გ 

ნიმუშის წონა ექსპერიმენტის 

შემდეგ 

1 

2 

3 

Y-Al-V 

Y-Al-V 

Y-Al-V 

200 

300 

450 

10 

10 

10 

5,0145 

3,1500 

3,5040 

უცვლელი 

უცვლელი 

უცვლელი 

4 

5 

6 

Al-Mo-Mn 

Al-Mo-Mn 

Al-Mo-Mn 

200 

350 

400 

20 

30 

10 

4,5210 

2,0060 

2,5870 

მცირედ მოიმატა 

უცვლელი 

უცვლელი 

7 

8 

9 

Y-Mo-Mn 

Y-Mo-Mn 

Y-Mo-Mn 

200 

300 

400 

20 

10 

40 

3,4870 

4,3620 

5,5090 

უცვლელი 

უცვლელი 

უცვლელი 

10 

11 

12 

Y-Mn-Si 

Y-Mn-Si 

Y-Mn-Si 

250 

400 

450 

10 

30 

50 

1,5130 

2,5465 

4,5124 

უცვლელი 

უცვლელი 

მცირედ მოიმატა 

13 

14 

15 

Al5(MnSi)2 

Al5(MnSi)2 

Al5(MnSi)2 

200 

300 

450 

30 

15 

10 

6,1430 

3,3675 

2,58945 

მცირედ მოიმატა 

მცირედ მოიმატა 

უცვლელი 

16 

17 

18 

YAl3 

YAl3 

YAl3 

250 

300 

400 

10 

30 

15 

2,3486 

3,6674 

4,3040 

უცვლელი 

უცვლელი 

უცვლელი 

 

 

 

 

 

 

 

საკვლევი ნიმუშების NaCl წყალხსნარში კოროზიამედეგობაზე გამოცდის შედეგები 

ცხრილი 2. 

№ ნიმუშის 

შედგენილობა 

NaCl 

% 

დრო, 

, სთ 

ნიმუშის საწყისი წონა, 

გ 

ნიმუშის წონა ექსპერიმენტის 

შემდეგ 

1 

2 

3 

Y-Al-V 

Y-Al-V 

Y-Al-V 

10 

15 

20 

48 

72 

24 

3,6750 

3,7925 

5,6930 

უცვლელი 

მცირედ დაიკლო 

უცვლელი 

4 

5 

6 

Al-Mo-Mn 

Al-Mo-Mn 

Al-Mo-Mn 

20 

15 

10 

48 

24 

72 

2,4530 

3,7050 

5,3540 

უცვლელი 

უცვლელი 

უცვლელი 

7 

8 

Y-Mo-Mn 

Y-Mo-Mn 

10 

15 

72 

48 

4,5430 

3,5580 

მცირედ დაიკლო 

უცვლელი 
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9 Y-Mo-Mn 20 24 3,4730 უცვლელი 

10 

11 

12 

Y-Mn-Si 

Y-Mn-Si 

Y-Mn-Si 

25 

15 

10 

72 

48 

24 

2,5890 

3,5610 

3,5170 

უცვლელი 

უცვლელი 

უცვლელი 

13 

14 

15 

Al5(MnSi)2 

Al5(MnSi)2 

Al5(MnSi)2 

10 

15 

20 

24 

48 

72 

3,5210 

4,5382 

4,4690 

უცვლელი 

უცვლელი 

უცვლელი 

16 

17 

18 

YAl3 

YAl3 

YAl3 

10 

15 

20 

72 

48 

24 

2,9840 

3,7610 

5,5120 

უცვლელი 

უცვლელი 

უცვლელი 

 

რკინა-ფოლადების გარდა კოროზიას განიცდიან შედარებით ძვირადღირებული 

ძნელადლღობადი და იშვიათი მეტალები: ტიტანი, ტანტალი, ცირკონიუმი და სხვა, რაც დიდი 

მატერიალური ზარალის და ეკოლოგიური ზიანის მომტანია. ამიტომ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 

მასალებით (კომპოზიციური ნივთიერებებით, მოლიბდენით, ვოლფრამით და სხვა) კოროზია, 

ცვეთა და თერმომედეგი ლითონებით დაფარვა და ლეგირება ხელს უწყობს ტიტანის, ტანტალის 

და სხვა ნაკეთობების ზედაპირულ სიმტკიცეს და ზრდის ცვეთამედეგობას. ეკოლოგიურად 

უსაფრთხოს ხდის მათ ექსპლუატაციას. 

ჩატარებული კვლევების მიზანი იყო ტიტანის გალვანური დანაფარვა და ზედაპირულად 

ლეგირება მოლიბდენით და მოლიბდენის შემცველი ინტერმეტალიდებით (AlMoMn), 

ოქსიჰალოგენიდურ ნალღობებიდან. 

ტიტანის არჩევა საკვლევ ობიექტად შემთხვევითი არ არის. ტიტანის ნაკეთობების 

დაფარვას ალუმინის და მოლიბდენის შემცველი ინტერმეტალიდებით აქვს დიდი პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. ტიტანი ახალი ტექნიკის განვითარებაში დიდ როლს ასრულებს, მრავალი 

უნიკალური თვისების გამო. ამავე დროს, ტიტანს ახასიათებს დაბალი ანტიფრიქციული 

თვისებები, ხახუნის დიდი კოეფიციენტი, ძლიერი ცვეთა და სხვა, მოლიბდენით დაფარვა და 

ლეგირება ტიტანს მრავალ დადებით თვისებას ანიჭებს, ის ხელს უწყობს ტიტანის ნაკეთობების 

ზედაპირულ სიმტკიცის ზრდას და ზრდის ტიტანის ანტიფრიქციულ თვისებებს და ა.შ. 

მიკროსიმაგრის გაზომვით ტიტანის კათოდის განივი ჭრილის შლიფზე ისაზღვრებოდა 

დიფუზიური შრე - ზედაპირული ლეგირებული შრე. სარჩულის მიკროსისალე შეადგენდა 

209კგ/მმ2, დიფუზიურ შრეში ზედაპირის მიმართულებით ის თანდათან იზრდება, შეადგენს 

680კგ/მმ2, დიფუზიური შრის სისქე შეადგენს 80მკმ (6 საათიანი ელექტროლიზის პირობებში). 

ამგვარად, ელექტროლიზის პროცესის დროს ხდება ტიტანის ნაკეთობების 

ელექტროქიმიური ლეგირება. ამის შემდეგ მკვეთრად იზრდება ზედაპირული მიკროსისალე 

(ტიტანის (BT 1-0) ნაკეთობებში თითქმის  3-4-ჯერ), ასევე იზრდება ცვეთა და 

კოროზიამედეგობაც. ლეგირებული ტიტანის კოროზია 10%-იან მარილმჟავას ხსნარში შეადგენს 

0,2გ/მ2•სთ, მაშინ როდესაც ჩვეულებრივი ტიტანში ის შეადგენს  0,82გ/მ2•სთ.  

ამ განხრით ბევრია საკვლევი და კვლევები გაგრძელდება მომავალშიც. 

 

ლღობილთა ელექტროლიზის დაბორატორიის ხელმძღვანელი  

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ნ. გასვიანი 
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6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

     

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.25975.37288 

    

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
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ISBN 

1 მ. ავალიანი,ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი, ნ. ესაკია, მ. 

გველესიანი, შ. მახათაძე .  

VIII თავი წიგნში«Materials 

Science » (Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA  ISBN: 9781771887960 

 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორივ. ჩაგელიშვილი. 

სამეცნიეროერთეულისპერსონალურიშემადგენლობა: 

უფროსიმეცნ.თან.,   ქიმიისმეცნ. აკად. დოქტორიმ. ავალიანი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   რ. ჩაგელიშვილი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   ლ. ბაღათურია 

მეცნ.თან.   ნ. ბარნოვი 

მეცნ.თან.   მ. გველესიანი 

ინჟინერიე. შოშიაშვილი 

ინჟინერიზ. სამხარაძე 

ინჟინერი გ. მაღრაძე 

           ლაბორანტი ქ. ჩიქოვანი 

ლაბორანტი მ.ვიბლიანი 

ლაბორანტი ნ. შენგელია 

 

 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

  2018 -2022 წწ გ.  მაღრაძე - 
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„ჭიათურის მანგანუმის 

წარმოების ნარჩენების  

გადამუშავების 

ტექნოლოგიური სქემებში   

გამოტუტვის და სასაქონლო 

პროდუქტების მიღების 

ეტაპების  ოპტიმიზაცია“. 

 

 

ლაბორატორიული 

დანადგარების აწყობა 

მონტაჟი,   ექსპერიმენტების 

ჩასატარებლად საჭირო 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

შესრულება და 

ექსპერიმენტების  ჩატარება;   

ე.შოშიაშვილი- ანალიზური 

სამუშაოები,                               

ნ. ბარნოვი -  ექსპერიმენტების 

ჩასატარებლად საჭირო 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

შესრულება და 

ექსპერიმენტების  ჩატარება;  ;         

ქ. ჩიქოვანი- ანალიზური 

სამუშაოები, 

ლიტერატურული ძიება;   

დ. ძანაშვილი- ნიმუშების 

რენდგენოსტრუქტურული, 

ატომურ ადსორბციული და 

რენდგენოფლუორესენციული 

კვლევები; 

მ.ვიბლიანი- ექსპერიმენტები  

და ანალიზები; 

ნ.შენგელია-

ლაბორატორიული 

მეურნეობის მართვა. 

 

 

 

 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

„ჭიათურის მანგანუმის წარმოების ნარჩენების  გადამუშავების ტექნოლოგიური სქემებში   

გამოტუტვის ეტაპის მოდერნიზაცია ორგანულ ნაერთთა გამოყენებით“ 

ჭიათურის საბადოების  დიდ ნაწილში  მანგანუმი ძირითადად კარბონატის სახითაა  

წარმოდგენილი,  მათ შორის მნიშვნელოვანი რაოდენობითაა ღარიბი კარბონატული მადნები. 

მადნების გამამდიდრებელი ფაბრიკების წარმოების კუდების  (ტექნოგენური ნარჩენები, ლამები) 

რაოდენობა  უმრავლეს    შემთხვევაში გადამუშავებული     მადანის  ნახევარზე მეტია.    

ეკოლოგიური უსაფრთხოების   ნორმების გათვალისწინებით  ნარჩენები მოითხოვენ 

უტილიზაციას შლამსაცავებში.   იმის გამო, რომ არსებული  შლამსაცავები პრაქტიკულად 
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გადავსებულია,  მომქმედი ფაბრიკები   ნარჩენებს აგროვებენ მიმდებარე ტერიტორიაზე ღია ცის 

ქვეშ.     ამჟამად მომქმედი წარმოებების ჯამური    სიმძლავრე  50 ათასი ტონა მანგანუმის 

სასაქონლო პროდუქტია წელიწადში, რასაც შეესაბამება მნიშვნელოვნად უფრო მეტი 

რაოდენობით საუტილიზაციო   ნარჩენები. ეს მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს როგორც 

მდინარე ყვირილასა და რიონის კალაპოტების ეკოლოგიურ ფონს,  ასევე  ჭიათურის რეგიონის  

სამრეწველო პოტენციალის შემდგომ ათვისებას. რეგიონში მომქმედი ფაბრიკების 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობების და მომქმედი კარიერების  ქიმიური, მინერალოგიური და 

გრავიმეტრიული  შემადგენლობის განსხვავებების გამო ნარჩენების შემადგენლობაც  

მნიშვნელოვნად განსხვავებულია  და  იცვლება ცხრილში 1  მოცემული სიდიდეების ფარგლებში.  

ასეთი შემადგენლობის ნარჩენების გადამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ ქიმიური [ 1,2,3,4] და  

ელექტროქიმიური [5 ]მეთოდების გამოყენებით. 

                                                                                                                                         ცხრილი 1.   

  შლამსახცავის სხვადასხვა ადგილზე  არსებული წარმოების  კუდებში     ძირითადი ელემენტების    

შემადგენლობების ფარგლები    

ელემენტები  Mn, %   Si, %   Fe, %  Al, %    Ca,% 

შემადგენლობა 10÷15 23÷29 2,4÷2,7 2,5÷6,5 2,8÷4,1 

 ჭიათურის რეგიონის სამრეწველო სიმძლავრეების  მნიშვნელოვანი  ზრდის   და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების ნორმების  მნიშვნელოვანი გამკაცრების ფონზე,  ნარჩენების  ქიმიური 

გადამუშავების ნებისმიერი ახალი   ტექნოლოგიის მიმართ წაყენებული  აუცილებელი პირობაა:  

1. ტექნოლოგიის ეკოლოგიური უსაფრთხოება;   

2. ტექნოგენური ნარჩანების უნარჩენო გადამუშავება სასაქონლო პროდუქტებად;  

3. სამომხმარებლო ბაზარზე მიღებული პროდუქტების სრული  რეალიზაციის  

შესაძლებლობის არსებობა. 

   ამ პირობების  დაცვით,  მანგანუმის გამამდიდრებელი წარმოებების    ნარჩენების  ქიმიური 

გადამუშავების  ერთერთი მეთოდი,  აზოტმჟავური მეთოდი (ამონიაკის და ორგანული 

აღმდგენელების გამოყენებით),     იძლევა   სამი სახის სასაქონლო  პროდუქტის მიღების 

საშუალებას. ამათგან:  

1. მანგამუნის სასაქონლო ნაერთებს, რომელთა მოთხოვნა სამომხმარენლო ბაზარზე  რამოდენიმე 

მილიონი ტონაა; 

2. „ინერტულ მასას“, რომელიც მთელი გადასამუშავებელი მასის 75÷80 %-ია და შეიცავს 90÷92 %   

SiO2 და მცირე რაოდენობით Al, Fe, Ca მათი ჟანგეულების და  სილიკატური ნაერთების სახით.  

დადგენილი და ფიქსირებული შემადგენლობის მქონე ამ  პროდუქტის გამოყენება ძირითადად 

შესაძლებელია სტანდარტული ცემენტების დანამატად, სასათბურო მეურნეობებში ხელოვნური 

ნიდაგების შესაქმნელად, ან არსებული ნიადაგების შემადგენლობის  მიზნობრივი 

ცვლილებისათვის; 

3. გადამუშავების პროცესში გამოყენებული რეაქტივებისაგან (ძირითადად HNO3  და NH4OH 

ბაზაზე ) მიიღება  ამონიუმის ნიტრატის 10-12 %-იანი წყალხსნარი, რომლის გამოყენება შეიძლება  
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მინერალურ სასუქად.  

ამ სამივე შემთხვევაში  ჭიათურის ტექნოგენური ნარჩენებიდან  სასურველი შემადგენლობის  

მქონე პროდუქტებად გადამუშავება  მოითხოვს შესაბამის ლაბორატორიულ კვლევებს, 

შემუშავებული ტექნოლოგიის მსხვილმაშტაბიან გამოცდებს, სასაქონლო პროდუქტების 

შესაბამისობის დადგენას  არსებულ ნორმატივებთან და გამოცდებს მათი გამოყენების სფეროებში.       

პროდუქტები, გარდა ხარისხობრივი  მხარისა,   შესწავლილი უნდა იყოს სამომხმარებლო 

ბაზარზეზე მათი  მოთხოვნის   თვალსაზრისით. 

 ეს სამივე სასაქონლო პროდუქტი და მათი ეკოლოგიურად უსაფრთხოწარემოებატოლფასოვნად 

პრიორიტეტული და აუცილებელი შემადგენელია ჭიათურის  ტექნოგენური ნარჩენების  

უტილიზაციის განხორციელებისათვის.    

ფინანსური დანახარჯებიდან  ნაკლებად გასათვალისწინებელია გამოყებული რეაქტივების 

ღირებულება, ვინაიდან გამართული ტექნოლოგიის პირობებში, ეს დანახარჯი,   მთლიანად 

იფარება ამ რეაქტივების ბაზაზე მიღებული ამონიუმის ნიტრატის როგორც მინერალური სასუქის 

ღირებულებით.თვითღირებულების ენერგეტიკული შემადგენელის დადგენა შესაძლებელია 

მხოლოდ მსხვილლაბორატორიული  კვლევის ეტაპზე, რომლის  ჩატარება გამიზნულია 

მომდევნო საანგარიშო წლებში. 

ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმალური პირობების დასადგენად ჩატარებული 

ექსპერიმენტები ითვალისწინებდა  აზოტმჟავის, მანგანუმის ორჟანგის აღმდგენელი რეაგენტის 

ოპტიმალური  დანამატის და   მიწოდების სიჩქარის, სარეაქციო არის ტემპერატურის, პროცესის 

ხანგძლივობის   ვარირებას და პროცესის დროს მავნე ხსნარების დააირების აირების გამოყოფის 

კონტროლს და მინიმალიზაციას.  

  ექსპერიმენტები ჩატარდა  ჭიათურის ცენტრალური შლამსაცავიდან ჩამოტანილ  ნიმუშებზე,  

ნიმუშები ამოღებული იყო სამ  ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად დაცილებული ადგილიდან.  

ცალკეული ადგილის ფართი შეადგენდა 40 მ2.ამ ფართის ექვს სხვადასხვა სიმეტრიულად 

განლაგებულ ადგილას,   და ზედაპირიდან 20 ÷ 60 სმ ის სიღრმიდან ამოღებული    იყო 

საანალიზოდ განკუთვნილი ნიმუშები. სამივე ადგილიდან მოღებული ნიმუშები გაერთიანებული 

იყო ერთ მასად.   

ჩამოტანილი ნიმუშების  გრავიმეტრიული შემადგენლობა  და ცალკეულ ფრაქციაში მანგანუმის 

შემცველობა  მოცემულია ცხრილში 2. 

ცხრილი 2. 

 შლამსაცავიდან ამოღებული ნუმუშის   გრავიმეტრიული  შემადგენლობა და მათში 

მანგანუმის შემცველობა 

 ფრაქციის ზომა, მმ ფრაქცია საერთო მასაში,% ფრაქციაში Mn,% 

+ 15     15,7 9,1 

-15 ÷ +5      22 9,67 

-5 ÷ +1      24 11,2 

-1      39 9,68 

  ნარჩენები 5 კგ-იან პარტიებად შრებოდა 100 0C-ზე 10 საათის განმავლობაში. გამოშრობის შემდეგ 

და ჯერ ინსხვეოდა ყბებიანი სამცხველათი „-1“ ზომამდე, 
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 რის შემდეგაც იფქებოდა „-016“ -ამდე.  დაფქვილი მასის გრავიმეტრიული  შემადგენლობა 

მოცემულია  ცხრილში 3.  

                                                                                                               ცხრილი 3.  

ექსპერიმენტებში გამოყენებული  ნარჩენების ფქვილის  გრავიმეტრია  

დაფქვილი ფრაქციის  

გრავიმეტრია  

, მმ 

ფრაქცია საერთო მასაში ,% 

-005 15 

-01÷+005 31 

-016 ÷ +01 54 

 

„-016“ ფრაქციამდე დაფქვილ მასაში  ძირითად ელემენტთა შემადგენლობა დადგინდა ქიმიური, 

რენდგენოლუერესენციული, ატომურ ადსორბციული სპექტროსკოპიების ანალიზის მეთოდებით 

და მოცემულია ცხრილში 4.  

ცხრილი 4 

ექსპერიმენტში გამოყენებული ტექნოგენური ნარჩენების ქიმიური შემადგენლობა  

ელემენტები Mn Mn+2 Mn+4 Si Fe Al Ca 

% შემადგენლობა 9,6 4,5 5,1 24,1 2,6 6,5 4,1 

 

აზოტმჟავური მეთოდით ჭიათურის ტექნოგენური ნარჩენების გადამუშავების შედეგად  

მიღებული  სასქონლო პროდუქტად   გამოყენებადობის დადგენა ხდებოდა  შემდეგი  საკითხების 

გადაწყვეტით: 

 1.  სამომხმარებლო ბაზარზე  მანგანუმის ნაერთების მოთხოვნის და    სასაქონლო ღირებულებების 

დადგენა. ეს საკითხები სრულადაა მოცემული თანამედროვე სასაქონლო ცნობარებში. 

საერთაშორისო ბაზარზე  მანგანუმის ნებისმიერ სასაქონლო პროდუქტს აქვს მნიშვნელოვნად 

დიდი ფასი (100÷2000 $/ტ-ის ფარგლებში პროდუქციის სახეობის   დახარისხის მიხედვით) და 

მუდმივად  მზარდი მოთხოვნა ( წარმოების მოცულობა 0,4 მილიონი ტ/წ ; საშუალო წლიური 

ზრდა 10÷ 12 % წელიწადში).  საქართველოში არსებული     უახლოესი მომხმარებლი „ჭიათურ 

მარგანეცის“ -თვის (როგორც რეგიონის სამრეწველო პოტენციალის ზრით უშუალოდ 

დაინტერესებული კონპანიისთვის)ტექნოგენური ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმის 

სასაქონლო   პროდუქტები და   მანგამუმის კონსენტრატები   ნებისმიერი რაოდენობითაა 

მისაღები. აზოტმჟავური მეთოდით მანგანუმის ნაერთების მიღების ტექნოლოგიებს ამუშავებს 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის  ადგილობრივი წიაღისეულისა და 

მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების ლაბორატორიის მკვლევართა  ჯგუფი  

ამავე ინსტიტუტის ანალიზური ქიმიის ლაბორატორიის თანამშრომლებთან   ერთად.   

პროდუქტების  არსებულ  სტანდართებთან შესაბამისობის  საკითხებს არეგულირებს 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი; 

2.  ნარჩენების გადამუშავების შედეგად მიღებული „ინერტული მასის“     სამშენებლო ინუსტრიაში  
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(ცემენტის წარმოება)  გამოყენების შესაძლებლობების   და  სავარაუდო მოთხოვნის დადგენა.  ეს  

მიმართულება  გადის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის კვლევების 

სფეროდან, რის გამოც ამ საკითხს   ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე აწარმოებს   

ა.თვალჭრელიძის  მინერალური ნედლეულის  კავკასიის ინსტიტურის  სილაკებისა და 

სამშენებლო მასალების  ტექნოლოგიის  სამეცნიერო -კვლევით განყოფილება.    მინერალური 

ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის  მიერ მიღებული შედეგების საფუძველზე არაორგანული 

ქიმიისა  და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი ახორციელებს საჭირო კორექტირებებს    ქიმიური 

გადამუშავების  მეთოდიკაში. ამ პროდუქტის  მომხმარებლებად შეიძლება ჩაითვალოს  როგორც 

რესპუბლიკაში არსებული ცემენტის ქარხნები, ასევე, კერძოდ, დასავლეთ საქართველოში 

არსებული    და მშენებარე ცემენტის ქარხნები;   ამ მომხმარებლის მოთხოვნების აუცილებელი 

პირობაა  პროდუქტის შემადგენლობის შესაბამისობა  არსებულ სტანდარტთან და მიწოდების  

ინტენსივობის მკაცრი სტაბილურობა.    

 3. ამავე  „ინერტული მასის“   სასათბურე მეურნეობების ნიადაგის  შემადგენლობაში შესაძლო  

გამოყენების  საკითხების    და რაც მთავარია    ტექნოლოგიურ ციკლში მიღებული ამონიუმის 

ნიტრატის შემცველი ხსნარების  სასათბურო მეურნეობებში    გამოყენების შესაძლებლობის და  

სავარაუდო მოთხოვნის   დადგენა.ეს მიმართულებაც გადის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტის კვლევების სფეროდან, რის გამოც წინასწარი შეთანხმების 

საფუძველზე  ამ კვლევებს,  ურთიერთთანამშრომლობის ფორმით,   აწარმოებს  ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აგრონომიული მეცნიერების  დეპარტამენტი)  სამეცნიერო 

პერსონალი.      ეს არჩევანი, გარდა  დეპარტამენტის პერსონალის  პროფესიული გამოცდილებისა, 

დაფუძნებულია   ამ პროდუქტების  ტრანსპორტირების საკითხის სიძნელეებზე,  რის გამოც ამ 

პროდუქტების  გამოყენება სავარაუდოდ ყველაზე უფრო მოთხოვნადი  და გამართლებული უნდა 

იყოს დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ იმერეთის რეგიონში.   დამატებით, ამ საკითხებმა 

მნიშვნელოვანი  დაინტერესება  ნახა  ილიას უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის   

სამეცნიერო პერსონალში; ამ მიმართებით რეალური შედეგების მისაღებად  საჭიროა შესაბამისი 

კვლევების ორწლიანი ციკლი.  

გარდა ზემოთ მოყვანილი კვლევითი  დაწესებულებებისა  „ინერტული მასამ“, გამოყენების  

თვალსაზრისით,  გარკვეული დაინტერესება ნახა ფარმაცეპტიის სფეროში (თსსუ-ის ი. 

ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი), კერძოდ კოსმეტოლოგიაში.  ამ შემთხვევაში 

შემადგენლობასთან ერთად პრინციპულად დგას ნედლეულის  ტოქსიკურობის საკითხი.  

წინასწარი მონაცემების საფუძველზე  მიწოდებულმა მასალებმა წარმატებით გაიარეს  

ტოქსიკურობის შესამოწმებელი ტესტები.  

4.  ნარჩენების გადამუშავების ტექნოლოგიური და   ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხების     

გადაწყვეტა.  ამ მიმართებით   რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტის რამოდენიმე ლაბორატორიის  სამეცნიერო პერსონალს   აქვს  მრავალწლიანი  

გამოცდილება;  

    ეკოლოგიური თვალსაზრისით ორვალენტიანი მანგანუმის ნაერთების   არასტაბილურობა 

განაპირობებს მათ   ტოქსიკურებას. ოთხვალენტიანის ნაერთები სტაბილურებია და ამიტომ 

პრაქტიკულად არატოქსიკურია.   ჭიათურის რეგიონის მანგანუმის წარმოების ტექნოგენური 

ნარჩენების თავისებური მინერალოგიური შედგენილობის  გამო,      აზოტმჟავათი პრაქტიკულად 

სრულად  გამოიტუტება  მხოლოდ ორვალენტიანი მანგანუმის იონები და ნაწილობრივ   სხვა 
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დანარჩენი მეტალების იონები. გარდა ორვალენტიანი მანგანუმისა  ტექნოგენური ნარჩენები 

შეიცავენ ოთხვალენტიანსაც.  წარმოების კუდებში Mn+2/Mn+4მასური თანაფარდობა       

პრაქტიკულად1/1-ის ტოლია.     ეკონომიური თვალსაზრისით სასურველია მანგანუმის  

სრული ამოღება. მაგრამ, ოთხვალენტიანი მანგანუმი ძირითადად დიოქსიდის სახითაა  

და აზოტმჟავათი პრაქტიკულად არ გამოიტუტება. მანგანუმის სრული  გამოსატუტვისათვის  

საჭირო ხდება სარეაქციო არეში ოთხვალენტიანის   ორვალენტიანად აღსადგენი  რეაგენტების 

დამატება.    ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული  და ეკონომიური თვალსაზრისით ამ მიზნისთვის 

ცნობილი  რეგენტებია:  აზოტმჟავის და ნატრიუმის  ქლორიდის ნარევი;     აირადი NO2;  

აზოტმჟავის და ცელულოზის შემცველი ნაერთების (ხის ნახერხი), ან  სახაროზის (შაქრის 

წარმოების ნარჩენები), ან ეთილის სპირტების (ტექნიკური, ჰიდროლიზური სპირტები)  

გამოყენებით; ეს ორგანული ნაერთები  ორმაგი მოქმედებით ხასიათდებიან. კერძოდ, 

აზოტმჟავასთან ურთიერთქმედებით  გამოყოფენ  როგორც  აღმდგენელ აირს  (NO2) ასევე 

აღმდგენთი უნარის მქონე ორგანულ ნაერთებს (ალდეჰიდებს და სხვა). ორივე ეს კომპონენტი 

განაპირობებს Mn+4 -ის  Mn+2-ად აღდგენას.     

ზემოთ აღნიშნული იყო, რომ  შლამების გადამუშავების ეკოლოგიურად სუფთა ტექნლოგია უნდა 

იძლეოდეს სამომხმარებლო ბაზრის შესაბამის   სასაქონლო პროდუქტს.  ამის გათვალისწინებით, 

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი მეთოდები შეფასდა   მოღებული პროდუქტების ქვემოთ 

მოყვანილი მახასიათებლების   და სამომხმარებლო ბაზრის  მოთხოვნებისანალიზის  ბაზაზე: 

1. აზოტმჟავისა და ნატრიუმის ქლორიდის  გამოყენების შემთხვევა:  

1.1. ცემენტის წარმოების ნორმატიული დოკუმენტაცია გამორიცხავს ნედლეულში 

(„ინრტული მასა“) ქლორის იონების არსებობას.  ნატრიუმის ქლორიდის და მჟავას 

ნარევით  აღმდგენელი შლამებიდან  მიღებული „ინერტული მასის“ შემადგენლობაში 

(ცემენტის წარმოება ) ქლორის იონის დასაშვებ ნორმამდე შემცირებამ (წონითი    0,01 %) 

მოითხოვა 1 კგ გადასამუშავებელი მასის 60÷70 ლიტრი წყლით დამუშავება, რაც  საწარმოო  

პირობებში გამოიწვევს  წყლის რესურსების გაუმართლებელი ხარჯს და ეკოლოგიური 

თვალსაზრისით მოითხოვს ქლორ იონებით  დაბინძურებული დიდი რაოდენობა  წყლის 

წმენდას;   

1.2. მინერალური სასუქების ნორმატიული დოკუმენტაცია    გამორიცხავეს პროდუქტში 

ქლორის იონის არსებობას.    Mn+4 -ის  Mn+2-ად აღდგენისთვის გამოყენებული     ქლორ 

იონის პრაქტირულად მთელი რაოდენობა    ამონიუმის ნიტრატთან ერთად ხვდება 

ხსნარში, რომლის გამოყენება გამიზნულია    მინერალურ სასუქად.  ილიას 

უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტში,ჩვენს მიერ მიწოდებულ, ქლორ იონების 

შემცველ ამონიუმის ნიტრატის ხსნარებზე ჩატარებულმა მოსასინჯმა ცდებმა აჩვენა, რომ   

ვეგეტაციის პერიოდში, ქლორ იონი უარყოფითად მოქმედებს  სასათბურე მეურნეობებში 

გამოყენებად მცენარეებზე.   ქლორიდების გამოყენების შემთხვევაში, მინერალურ სასუქად 

გამოყენებულ ხსნარში (10-12 % ანომიუმის ნიტრატის ხსნარი) CI--ის  კონცენტრაცია 

მთელი რიგით აჭარბებს ნორმატიული დოკუმენტით დაშვებულს; 

1.3. აზოტმჟავითა დანატრიუმის ქლორიდით ჩატარებულ გამოტუტვის პროცესს თან ახლავს 

აირადი   NO2-ის და HCI-ის გამოყოფა. NO2-ის ნაწილი იხარჯება   Mn+4 -ის  Mn+2-ად 

აღდგენისთვის.  მნიშვნელოვანი ნაწილი კი (50%-ზე მეტი )  ვერ ასწრებს  რეაქციაში 

შესვლას,     ხვდევა (HCI-თან ერთად) სარეაქციო არის გარეთ და ქმნის ეკოლოგიურ 
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პრობლემას.  

1.4. ნატრიუმის ქლორიდის და მჟავას ნარევით მიღებული პროდუქტების შემადგენლობა 

მოცემულია ცხრილში  5. 

                                                                                                ცხრილი 5. 

აზოტმჟავისა და ნატრიუმის ქლორიდის  საშუალებით ნარჩენების  გადამუშავევის 

შედეგად მიღებული პროდუქტების შემადგენლობა 

დასახელება  Mn Si Fe AI Ca CI- 

“ინერტული მასა“,  % 0,01 45,6 1 2,7 2,2 0,06 

მანგანუმის კარბონატი, % 61 - 0,6 0,3 0,3 - 

NH4 NO3-ის 12 % ხსნარი, % - - 0,4 0,12 0,1 4 

 

 

1.5. ტექნიგენური ნარჩენებიდან აზოტმჟავისა და ნატრიუმის ქლორიდის ნარევის 

გამოყენებით სწრაფად და სრულად ხდება  მანგანუმის და სხვალითონებისპრაქტიკულად 

გამოტუტვა. მაგრამ მეთოდს თან სდევს შემდეგი უარყოფითი მხარეები, რაც გამორიცხავს 

მის გამოყენებას ეკოლოგიურად სუფთა და ნარჩენების სასაქონლო პროდუქტებად სრული 

გარდაქმნის ტექნოლოგიის შესაქმნელად. კერძოდ:  

1.5.1.  ქლორ იონების არსებობა სამივესასაქონლო პროდუქტში.ამ იონის 

მოცილებისთვის საჭიროა  ნალექების ჩარეცხვა გაუმართლებლად დიდი 

რაოდენობა წყლით (და ამ წყლის ურილიზაცია). მართალია ასეთი  რეცხვა  იძლევა 

ცემენტის წარმოებისაღვის საჭირო შემადგენლობის „ინერთულ მასას“ და   მაღალი 

სისუფთავის მანგანუმის ნაერთებს მაგრამ პრაქტიკულად გამოუსადეგარს ხდის 

ქლორ იონების შემცველ ამანიუმის ნიტრატის ხსნარს; 

1.5.2.  არანაკლებ მნიშვნელოვანის ის, რომ გამოტურვის პროცესს თან ახლავს NO2-ის და 

HCI-ის გამოყოფა. ორი რეაქტიული აირის გარდაქმნა შესაძლებელია,   მაგრამ 

შესაბამისად მოითხოვს დამატებით  ტექნოლოგიურ ქმედებებს; 

1.5.3.  ამავდროულად  ის გარემოება, რომ აზოტმჟავისა და ნატრი ქლორის ნარევი  

პრაქტიკულად თეზაფის დონის  კომპოზიტია, მოითხოვს წარმოების 

პირობებშისპეციფიური და ძვირადღირებული მასალებისგან დამზადებულ 

რეაქტორების გამოყენებას.  

2. Mn+4 -ის  Mn+2-ად აღმდგენელად მჟვასთან ერთად  ორგანული ნაერთების (ხის ნახერხი, 

სახაროზის შემცველი შაქრის წარმოების  ნარჩენები,  ტექნიკური ეთილს სპირტი) გამოყენების 

შედეგებია: 

2.1. ეს მიმართულება გულისხმობს  მანგანუმის სრულ გამოტუტვას Mn+4 -ის  აზოტმჟავასთან 

ერთად ორგანული აღმდგენელების  (ხის ნახერხი, შაქრის წარმოების ნარჩენები, 

ტექნიკური/გჰიდროლიზური სპირტი) გამოყენებით.  ამ კომპონენტების გამოყენებადობის  

და წინასწარი მოსასინჯი სამუშაოების შედეგების ანალიზმა   გვიჩვენა შემდეგი:   ხის 
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ნახერხის თანაობისას ხდება მანგანუმის სრული გამოტუტვა, მაგრამ მჟავასთან 

ურთიერთქმედების შემდეგ ტოვებს მნიშვნელოვანი ზომის (05÷1მმ)  ორგანული 

წარმოშობის    პლასტიკურ  ნარჩენებს რომლებიც  არ  დაიშვება ცემენტის წარმოებაში.  

სამაგიეროდ არავითარი პრობლემა არ ექნება სასათბურო მეურნეობებში ხელოვნური 

ნიადაგების შექმნის  ტექნოლოგიაში. ხის ნახერხის გამოყენებას აქვს კიდევ ერთი 

უარყოფითი მხარე. დღესდღეობით რესპუბლიკაში არ არის მსხვილი ხეტყის 

გადამამუშავებელი წარმოებები, რომლბსაც შეეძლებათ სტაბილურად უზრუნველყონ 

ჭიათურის ტექნოგენური ნარჩენების გადამამუშავებელი წაროებები საჭირო რაოდენობა 

ნახერხით. შესაბამისად ნარჩენების გადამამუშავებელი  წარმოებები ვერ უზრუნველყოფენ  

ცემენტის მწარმოებლებს ხარისხიანი პროდუქციის საჭირო რაოდენობით სტაბილურ 

მიწოდეებას. ბოტანიკის ინსტიტუტში მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ეს 

სირთულეები     პრობლემას არუქმნის  სასათბურო მეურნეობებვის ხელოვნური 

ნიადაგების შექმნას, მაგრამ სამომხმარებლო ბაზრის ეს სეგმენტი მოიხმარს     ჭიათურის 

რეგიონის ტექნოგენურ ნარჩენების მხოლოდ   მცირე ნაწილს და ამდენად რეგიონის 

ტექნოგენური ნარჩენების პრობლემას  არ წყვიტავს; 

2.2. აზოტმჟავასთან ერთად ეთილის  სპირტიც და საქაროზაც პრაქტიკულად სრულად 

გამოტუტავენ მანგანუმს, მაგრამ მნიშვნელოვნადაა გართულებული   მანგანუმის და სხვა 

ლითონების  სელექციური ამოღება გამონაწვილი ელექტროლიტიდან. ეს სირთულეები 

მდგომარეობს იმაში, რომ ორგანული დანამატებით მიღებული ხსნარებში  

რადიკალურადაა შეცვლილი სხვადასხვა იონების გამოლექვის pH-ები. კერძოდ,   

არაორგანული აღმდგენელების შემთხვევაში ( NO2, SO2, FeSO4, აზოოტნჟაისა და 

ნატრიუმის ქლორიდის ნარევი  და სხვა)  ტექნოგენური ნარჩენების გამოტუტვით 

მიღებული ხსნარების NH4OH-ით pH 5-მდე  დამუშავებისას,გარდა  Mn-ისა,  

პრაქტიკულად სრულად ილექებიან   ხსნარში არსებული ყველა ლითონები  (pH-ის 

ზრდის   თანმიმდევრულად  Ca, AI, Fe  და სხვა) ჰიდროჟანგების სახით. Mn-ის 

ჰიდროჟანგი კი მხოლოდ  pH 8- ის მერე (მშრალზე გადაანგარიშებით 98% სისუფთავის) 

ილექება.აღმდგენელად სახაროზის გამოყენების  შეთხვეაში, pH- 5-იდან დაწყებული სხვა 

ლითონებთან ერთად გამოლექვას იწყებს მანგანუმიც, ხოლო Ca  მნიშვნელოვანი 

რაოდენობით (  1÷1,5  %-ის ფარგლებში ) რჩება ხსნარში  მანგანუმთან ერთად pH 8- ის 

პირობებშიც. ეთილის სპირტის შემთხვევაში pH-ების  ეს „ანომალია“  ნაკლებათაა 

გამოვლენილი. კერძოდ pH 8- ისთვის ხსნარში ლითონებიდან პრაქტიკულად მხოლოდ 

მანგანუმია დარჩენილი, მაგრამ მისი გამოლექვა იწყება უკვე pH 6 დან და თან მიყვება 

დანარჩენი ლითონების ნალექებს.  სავარაუდოდ ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ხსნარში 

სახაროზის და ეთილის სპირტის აზოტმჟავასთან ურთიერქმედების შედეგად 

წარმოშობილი  ორგანული ნაერთების გარდაქმნის პროდუქტების,  ლითონების და 

ამიაკის იონების ბაზაზე წარმოქმნილი კომპლექსნაერთების არსებობა; 

2.3. როგორც სახაროზის, ასევე ეთილის სპირტის აღმდგენელებად გამოყენებისას NaCI-

ის შემთხვევაშიNO2 და HCI) ადგილი აქვს NO2-ის აირის გამოყოფას, რომლის ნაწილი 

ასწრებს სუსპენზიის მოცულობაში გარკვეული რაოდენობის Mn+4-ის  Mn+2-ად აღდგენას. 

მეორე  ნაწილი ვერ ასწრებს აღდგენის პროცესში მონწილეობას,  გამოდის სარეაქციო 

არიდან და ქმნის ეკოლოგიურ საფრთხეს. სარეაქციო არედან NO2-ის  გამოყოფის 

ინტენსივობის შესამცირებლად ჩატარდა სპეციალური ცდები, რომლებშიც   სარაქციო 

არეში ორგანული დანამატები შედიოდა მცირე დოზებით (ზოგიერთ შემთხვევაში 
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წვეთწვეთობით). ამან მნიშვნელოვნად შეამცირა შაქრისა  და სპირტის დანახარჯი(შაქრის 

სამჯერ, სპირტის ორჯერ) და  NO2-ის გამოყოფა, მაგრამ  ერთიდაიგივე შედეგის 

მისაღწევად პრაქტიკულად ორნახევარჯერ  გაიზარდა პროცესის ხანგძლივობა. სარეაქციო 

არედან გამოყოფილი NO2-ის დაჭერის შესაძლებლობის  დადგენის მიზნით 

განხორციელდა  სპეციალური ექსპერიმენტი. 20 ლ მოცულობის მინის ჭურჭელში 

ერთდროულად ტარდებოდა ამ ორგანულ ნაერთების  და აზოტმჟავის 

ურთიერთქმედებისასგამოყოფილი NO2, წყლის აირზოლი (წყლის ნისლის სახით) და  ერთ 

შემთხვევაში ჰაერი,  ხოლო მეორე შემთხვევაში ჰაერისა და ოზონის ნარევი. ორივე 

შემთხვევაში ადგილი ქონდა NO2-ის  აზოტმჟავად გარდაქმნას. სუფთა ჰაერისგან 

განსხვავებით, ოზონიანი ჰაერის  გამოყენებისას NO2-ის გარდაქმნის პროცესი მიდიოდა   

პრაქტიკულად  მყისიერად და სრულად. სამრეწველო სიმძლავრის რეაქტორის 

დასამზადების თვალსაზრისით ეს მეთოდი არ არის  რთული,  ეფექტურია   და არ 

თხოულობს რთული მოწყობილობებისგამოყენებას და მომსახურებას. მეთოდის 

მნიშვნელოვან დადებით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ  წყლის აირზოლის 

მისაღებად გამოსადეგარია ნარჩენების გადამუშავების პროცესში მიღებული ჩანარეცხი 

წყლები. სამწუხაროდ  მიმდინარე ეტაპზე დადგენილი არ არის მიღებული აზოტმჟავის 

კონცენტრაცია, თუმცა სავარაუდოდ უნდა იყოს მაღალი. 

2.4.  ნარჩენებიდან „ინერტული მასის“, მანგანუმისნაერთების და დანარჩენი ლითონების 

ფილტრაციებით მოცილების შემდეგ დარჩენილ  ხსნარში ამონიუმის ნიტრატის 

კონცენტრაცია (ჩატარებული ექსპერიმენტების  სამ სერიაში) იცვლებოდა 15÷20%-ის  

ფარგლებში. კონცენტრაციის ასეთ მნიშვნელობებს განაპირობებდა ის, რომ    ყოველი 

ფილტრაციის შემდეგ (სულ სამი ფილტრაცია) ფილტრზე დარჩენილი ნალექის  

სათანადოდ ჩასარეცხად  (სამჯერადი ჩარეცხვა) გამოყენებული იყო მიღებული 

პირველადი ელექტროლიტის 3/4  მოცულობის წყალი. ეს რაოდენობა ჩანარეცხი წყალი 

ემატებოდა პირველად ფილტრატს და ნარჩენების ქიმიური გადამუშავებისთვის 

გამოყენებულ HNO3 და NH4OH-თან ერთად განსაზღვრავს ამონიუმის ნიტრატის 

აღნიშნულ კონსენტრაციას. თავის მხრივ  ჩასარეცხი წყლის  ეს  რაოდენობია 

საკმარისიასველ ნალექში დარჩენილი  ხსნადი ნაერთების მოსაცილებლად. 

2.5.  ამ ორგანული აღმდგენელების  გამოყენებით მიღებული ამონიუმის ნიტრატის ხსნარის 

როგორც პროდუქტის გამოყენებადობის  შემოწმებისას აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია ის,  რომ ხსნარი,  გარდა ამონიუმის ნიტრატისა და ლითონების 

მცირე მინარევებისა, შეიცავს  გამოყენებული ორგანული ნაერთების აზოტმჟავასთან 

ურთიერქმედების  პროდუქტებს. ამ პროდუქტებისთვის  სათანადო კვლევების შედეგების 

მიღებამდე  შეიძლება ვიმსჯელოთ მხოლოდ ხსნარის შეფერილობიდან გამომდინარე. 

კერძოდ,  შაქრის შემთხვევაში ხსნარი მოყვითალო ფერი უნდა  მიუთითებდეს უფრო 

მაღალმოლეკულურ ნარჩენების არსებობაზე ეთილის სპირტთან შედარებით. წინასწარი 

შეთანხმებების თანახმად ამ მინარევების მქონე ამონიუმის ნიტრატის ხსნარების გავლენის 

დადგენა  მცენარის ვეგეტაციის სხვადასხვა ეტაპზე დაგეგმილია აკაკი წერეთლის 

ქუთაისის აგროდეპარტამენტის და ილიას უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის 

ექსპერიმენტალურ ბაზებზე.  სავარაუდოდ შესასრულებელია მინიმუმ ორი წლის 

მოცულობის სამუშაო. 

2.6. ტექნოგენური ნარჩენების გამოტუტვის შემდეგ  მიღებული  ფილტრატიდან ( რონელიც 

შეიცავსMn+2/ Mn , Fe,  AI,  Ca ) მანგანუმის  მაქსიმალური და სელექციური ამოღება   

[1,2,3,4]-ში  მოცემული თანმიმდევრობით არ ხორციელდება, ვინაიდან უკვე  pH 5- დან Mn 
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სხვა ლითონებთან ერთად იწყებს გამოლექვას (pH იცვლება  NH4OH-ით) და მისი 

განოლექვა მაღალ pH-ზეც არ არის სრული. მანგანუმის სრული დალექვა შესაძლებელი 

ხდება  pH 5-ზე ხსნარიდან ჯერ MnCO3-ის სახით გამოლექვა (ხორციელდება როგორც 

ხსნარში CO2-ის გატარებით, ასევე NaHCO3-ით) გამოლექვა, ხოლო შემდეგ pH 5-ის აწევით 

დანარჩენი ლითონების გამოლექვა.  ასეთი თანმიმდევრობით მანგანუმი სრულად ამოდის 

ხსნარიდან, Mn CO3-ის სახით. 

2.7. მიღებული პროდუქტების შემადგენლობა მოცემულია ცხრილში  3. 

                                                                                                ცხრილი 3. 

აზოტმჟავისდა სახაროზის (*), აზოტმჟავისდა ეთილის სპირტის (**) ნარევების 

საშუალებითნარჩენების  დამუშავევის შედეგად მიღებული პროდუქტების 

შემადგენლობა. 

დასახელება   Mn+4 Si Fe AI Ca CI- 

“ინერტული მასა“-* , %  0,06 33,6 1,5 4,6 1,0 - 

“ინერტული მასა“-**,% 0,05 33 2,0 3,2 0,03 - 

MnCO3- * , % 61/ 0,2 - 0,6- 0,3- 0,5- - 

MnCO3 -**, % 62/ 0,1 - 0,7 0,4 0,8 - 

NH4 NO3-ის 12 % ხსნარი- * , % - - 0,4 0,15 0,8 - 

NH4 NO3-ის 12 % ხსნარი  -**, % - - 0, 25 0,12 0,6 - 

 

3. ეკოლოგიური უსაფრთხოების, სტანდართული შემადგენლობის სასაქონლო პროდუქტების 

მიღების ტექნოლოგიური სიმარტივის თვალსაზრით  მნიშვნელოვან ინტერესს იმსახურებს 

ჭიათურის ტექნოგენური ნარჩენების მხოლოდ აზოტმჟავით დამუშავება.  ეს მეთოდი 

თავისთავად გამორიცხავს ნარჩენებიდან  Mn+4ამოღებას. წარმოების კუდებში 

Mn+2/Mn+4მასური თანაფარდობა       პრაქტიკულად1/1-ის ტოლია.  ამათგან Mn+2-ის 

ნაერთებში გარემო პირობების და ამ პირობების ცვლილებების გამო  იცვლება მანგანუმის 

ვალენტობა და შესაბამისად მიღებული  ნაერთების სახე, თვისებები, სტრუქტურა, 

ტოქსიკურობა და სხვა.. სწორეთ ეს განაპირობებს გამამდიდრებელი ფაბრიკების ნარჩენების 

უტილიზაციის აუცილებლიბას შლამსაცავებში.ტექნოგენურნარჩენებში Mn+4 დიოქსიდის 

სახითაა, ეს უკანასკნელი კი  სტაბილურია  ნაერთია, პრაქტიკულად მდგრადია აგრესიული 

გარემოს მიმართ და ამდენად არატოქსიკურია. როგორც ჩანს, MnO2-ის ეს მახასიათებლები 

განაპირობებენ[6]-ში მანგანუმის შემცველი წიდებისზოგიერთი ცემენტის წარმოებაში 

გამოყენებას.   ჭიათურის ტექნოგენური ნარჩენების   მხოლოდ აზოტმჟავით გამოტუტვა 

თავისთავად ამცირებს   მანგანუმის შემცველი სასაქონლო პროდუქისრაოდენობას,  

სამაგიეროთ,მარტივი ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიური საშუალებებით, 

შესაძლებელია  დანარჩენი სასაქონლო პროდუქტებისთვის („ინერტული მასა“ და ამონიუმის 
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ნიტრატის შემცველი ხსნარი) მაღალი სასაქონლო ხარისხის მიღწევა.  სასაქონლო 

პროდუქტებისასეთი რაოდენობრივი, ხარისხობრივი დატექნოლოგიური ცვლილებები 

სავსებით შეესაბამება ჭიათურის ტექნოგენური ნარჩენების გადამუშავების  უმთავრესს 

მიზანს, ეკოლოგიურად გამართლებული ტექნოლოგიებით ტექნოგენური ნარჩენების სრულ 

გარდაქმნას სასაქონლო პროდუქტებად. 

მხოლოდ აზოტმჟავით მიღებული პროდუქტების შემადგენლობის შედარება აზოტმჟავისა და 

ეთილის სპირტისნარევი  მიღებულ პროდუტებთან  მოცემულია ცხრილში  4. 

                                                                                                ცხრილი 4. 

 აზოტმჟავით  და აზოტმჟავა-ეთილის სპირტის ნარევით (**)      მიღებული პროდუტების 

შემადგენლობები (გადამოწმდეს ლიასთვის მიცემულ მონაცემებთან ) 

დასახელება  Mn+4 Si Fe AI Ca CI- 

HNO3-ით მიღებული “ინერტული მასა“ , % 4,9 32 3,1 3,9 0,7  

“ინერტული მასა“ - **, %  0,05 33 2,4 3,2 0,3 - 

HNO3-ით მიღებული  MnCO3 , % 62 - 0,4 0,3 0,3 - 

MnCO3   - **, % 61/ - 0,6- 0,3- 0,5- - 

NH4 NO3-ის 12 % ხსნარი, % - - 0, 2 0,13 0,4 - 

NH4 NO3-ის 12 % ხსნარი  -**, % - - 0, 25 0,12 0,6 - 

ამ ორი მეთოდით მიღებული „ინერტული მასა“ შემოწმებული იყო მზა ცემენტისთვის  აქტიურ   

დანამატად გამოყენების თვალსაზრისით. ამ მიზნით,ა.თვალჭრელიძის  მინერალური 

ნედლეულის  კავკასიის ინსტიტურის  სილაკებისა და სამშენებლო მასალების  ტექნოლოგიის  

სამეცნიერო -კვლევით განყოფილებაში ჩატარდა სატესტო ექსპერიმენტი „ინერტული მასის“ ოთხ 

ნიმუშზე. ამათგან: პირველი (“ინერტული მასა“) იყო მხოლოდ აზოტმჟავით დამუშავებით 

მიღებული  „ინერტული მასა“; მეორეში (“ინერტული მასა“ + Fe, AI, Ca)-იგივე მასას დამატებული 

ქონდა სუსპენზიის ფილტრატიდან pH 5-ის პირობებში   გამოლექილი Fe,  AI,  Ca- ების ნაერთები 

ძირითადად მათი ჰიდროჟანგების  სახით (pH რეგულირდებოდა NH4OH-ით)). მესამე 

(“ინერტული მასა“ **) - აზოტმჟავისა და ეთილის სპირტის ნარევით  მიღებული „„ინერტული მასა“ 

და  მეოთხეში (“ინერტული მასა“ ** + Fe,  AI,  Ca) -იგივე   მასას დამატებული  ქონდა სუსპენზიის 

ფილტრატის ხსნარიდან  გამოლექილი Fe,  AI,  Ca- ების ნაერთები ძირითადად მათი 

ჰიდროჟანგების სახით. 

აქტიური მინერალური დანამატი  წარმოადგენს  ცემენტის კლინკერის - როგორც ყველაზე 

ძვირადღირებული მასალის  ეკონომიის საშუალებას, ცემენტის  მექანიკური სიმტკიცის 

გაუარესების გარეშე.მომქმედი  ნორმატიული დოკუმენტით [7], განსაზღვრულია ცემენტში  

შესაყვანი  აქტიური მინერალური დანამატის რაოდენობა  უნდა იყოს 6÷35%-ის  

ფარგლებში.აქტიური მინერალური დანამატის ხარისხი განისაზღვრება [8]-თი. ამ ნორმატიული 

დოკუმენტის მიხედვით დანამატის ხარისხობრივი პარამეტრების დადგენის  ერთერთი 

აუცილებელი პირობაა - დანამატით გამოქვეული ცემენტის სიმტკიცის კლების სისიდე 
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პროცენტებში არ უნდ აღემატებოდეს დანამატის რაოდენობას.  

ამ ნიმუშების ტესტირებაში საბაზო ცემენტად გამოყენებული იყო  CEM1 42,5 N მარკის  ქარხნული 

ცემენტი,  რომელსაც ემატებოდა საკვლევინიმუშები 20%-ის რაოდენობით.  გამოსაცდელი 

ნიმუშების მომზადებისას    დაცული იყო ამ ტიპის ტესტირების სტანდარტული მეთოდიკების 

ყველა პუნქტი  (ნიმუშის კომპონენტების წინასწარი მომზადება, დაფქვა,  არევა,  ნორმალური 

სისქის ცომის  მომზადება , დაყალიბება, დაყოვნება სხვადასხვა სინესტის არეში, დაყოვნება 

სტანდართულტენპერატურაზე, ნიმუშის გამყარების ხანგძლივობა, ცალკეული გამისაცდელი 

ნიმუშის რაოდენობა  და სხვა). 

გამოსაცდელი ცემენტის შემაგენლობები  და ფიზიკურ- მექანიკური  გამოცდების შედეგები 28 

დღე-ღამის გამყარების შემდეგ  წარმოგენილია ცხრილში  5.  

                                                                                                                    ცხრილი  5 

  ცემენტის შემადგენლობები  და ფიზიკურ- მექანიკური  გამოცდების შედეგები  

დასახელება განამატი, 

% 

სიმტკიცე, 

მპა 

სიმტკიცის 

ცვლილება,% 

CEM1 42,5 N  +  (“ინერტული მასა“ )  20 72.0 -8.0 

CEM1 42,5 N  +   (“ინერტული მასა“ + Fe,  AI,  Ca)   20 71.0 -9.6 

CEM1 42,5 N  + (“ინერტული მასა“ **) 20 82.5 +5.1 

CEM1 42,5 N  +  (“ინერტული მასა“ ** + Fe,  AI,  Ca)   20 81.0 +3.1 

CEM1 42,5 N 0 78.5 - 

 ცხრილი 5-ის მონაცემები გვიჩვენებენ ეტილის სპირტის შემთხვევაში  (CEM1 42,5 N  + 

“ინერტული მასა“ **    და CEM1 42,5 N  +  “ინერტული მასა“ ** + Fe,  AI,  Ca) ადგილი აქვს სიმტკიცის 

ზრდას 3-5%-ით, ხოლო მხოლოდ აზოტმჟავის შემთხვევაში  CEM1 42,5 N  + “ინერტული მასა“    და 

CEM1 42,5 N  +  “ინერტული მასა“ + Fe,  AI,  Ca)- სიმტკიცის კლებას 10%-მდე, თუმცა  დაცულია 

პირობა , რომ დანამატის პაოდენობა მეტია სიმტკიცის კლებაზე.  უფრო დამაჯერებელი 

შედეგების  მისაღებად საჭიროა სტანდარტული გამოცდების ჩატარება {9}-ის მიხედვით, 

რისთვისაც საჭირო იქნება  მნიშვნელივნად მეტი რაოდენობა (2-3 კგ) ‘ინერთული მასის“ 

მომარაგება.  

ამრიგად„ინერტული მასის“  შემცველი სასაქონლო პროდუქტის რეალურ ბაზრად გამოიკვეთა 

ცემენტის წარმოება, ხოლო ამ მასის მიღებისათვის უპირატესად ორი მეთოდი: 1- მეთოდი, 

რომელიც გულისხმობს  ტექნოგენური  ნარჩენების მხოლოიდ აზოტმჟავით დამუშავებას და 2- 

ნარჩენების დამუშავებას აზოტმჟავისა და ეთილის სპირტის ნარევით. სახაროზასითან შედარებით 

ამ ორივე მეთოდის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ მნიშვნელოვნად გაადვილებულია 

ხსნარებიდან       ცალკე მანგანუმისა  და ცალკე Fe,  AI,  Ca- ის ნაერთების სელექციური ამოღება.   

მიმდინარე საანგარიშო წლის მონაცემების საფუძველზე ამ ორი მეთოდიდან პირველს, მეორისგან  

განსხვავებით,   აქვს ის უპირატესობა, რომ: 1- არ  ჭირდება აირადი NO2-ის  უტილიზაციას და 

მანგანუმის სასაქონლო პროდუქტის სახით იძლევა როგორც მანგანუმის დიოქსიდს ასევე 

მანგანუმის კარბონატს.   ეთილის სპირტის მონაწილეობა მანგანუმის სრული ამოღების 

საშუალებას იძლევა მხლოდ   მხოლოდ მანგანუმის  კარბონატის სახით. ამ ორი მეთოდიდან 

უპირატესობა მიენიჭება იმას, რომელიც უკეთეს შედეგს მოგვცემს ამონიუმის ნიტრატის  

მინერალურ სასუქად გამოყენებისას.  ეს კვლევითი სამუშაოები ჩასატარებელია საველე 

პირობებში, მოითხოვს მცენარის განვითარების სახადასხვა ვეგეტაციური ეტაპის გავლას და 
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ამდენად სავარაუდოდ გაგრძელდება   2020-2021 წლების განმავლობაში. 

ჭიათურის ტექნოგენური ნარჩენების სხვადასვა გრანულომეტრიაზე დაფქვამ გვიჩვენა, რომ სხვა 

ფაქტორების მუდმივობის შემთხვევაში (ტემპერატურა, რეაქტივების რაოდენობა, კოცენტრაცია, 

მორევის პირობები და სხვა) გამოტუტვის დონის და სუსპენზიის ფილტრაციის თვალსაზრისით 

ოპტომალურია „-016” მმ-ის  ფრაქციის გამოყენება. ამ შემთხვევაში პროცესის 

მალიმიტიზირებელია ფილტრაცია და ნალექის რეცხვა „ინერტული მასა“-ში  NO3--ის იონების 

მოცილების მიზნით. 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულმა წინასწარმა მოსასინჯმა ცდებმა გვიჩვენა, რომ მიღებული 

პროდუქტების თავისებურებების გათვალისწინებით სასურველია   ტექნოლოგიურ სქემაში 

შემდეგი ცვლილების შეტანა. კერძოდ,  pH 2- ის  პირობებში სუსპენზიას ემატება დოზირებული 

რაოდენობით H2SO4, რომელიც მთლიანად ლექავს კალციუმს  CaSO4-ს სახით. ეს უკანასკნელი 

მნიშვნელოვნად დააჩქარებს  ფილტრაციის პროცესს, რაც დადებითად აისახება ერთის მხრივ 

სველი ნალექის რეცხვაზე NO3--ის იონები მოსაცილებლად (მნიშვნელოვნად მცირდება ჩამრეცხი 

წყლის  რაოდენობა,)  და მეორეს მხრივ უფრო მაღალ pH -ებზე ხსნარიდან ლითონების 

სელექციურ გამოყოფაზე.თავისთავად H2SO4-ს ჩართვა ტექნოლოგიაში  იწვევს სასუქად 

გამოსაყენებელ ამონიუმის ნიტრატის ხსნარში ამონიუმის სულფატის არსებობას, მაგრამ ამის 

მინიმიზაცია მიიღწევა  სუსპენზიაში  კალციუმის რაოდენობის შესაბამისი გოგირდმჟავის 

გამოყენებით.  

ცემენტის წარმოების გამოცდილების საფუძველზე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ  კალციუმის 

დაბრუნებამ „ინერტულ მასაში“ CaSO4-ის სახით,  უნდა გააუმჯებესოს ამ მასის როგორც აქტიური 

დანამატის გავლენა ცემენტის ხარისხზე.  ამ მიმართებით შესაბამისი სამუშაოები დაგეგმილია  

მომდევნო საანგარიშო წელს, ა.თვალჭრელიძის  მინერალური ნედლეულის  კავკასიის 

ინსტიტურის  სილაკებისა და სამშენებლო მასალების  ტექნოლოგიის  სამეცნიერო -კვლევით 

განყოფილებასთან ერთად.  

 

ლიტერატურა: 

1. Т. Чкония, Б. Пурцеладзе, Э. Шошиашвили, Т. Масленцова, И. Чхаидзе, М. Сванидзе, Т. 

Лежава. Получение марганцевых концентратов из окисных марганцевых  руд и шламов с 

использованием NaCl и HNO3 . ИзвестиеНациональнойАкадемииГрузии, серияхимическая 

2007, т.33, №2, с. 141-150 

2. თ.ჭყონია, ბ.ფურცელაძე, ე. შოშიაშვილი, ი.ჩხაიძე, მ.სვანიძე. ჭიათურის მანგანუმის  

შლამების გამოტუტვა აზოტმჟავისა და ხის ნახერხის გამოყენებით. საქ. მეცნიერებათა 

აკადემიის მაცნე, ტ.36, #4, 2010 

3. თ.ჭყონია, ბ.ფურცელაძე, ე. შოშიაშვილი, გ. კანტრიძე, ი. ჩხაიძე, მ. სვანიძე. თ. ლეჟავა. ნ.   

ბარნოვი. ჭიათურის მანგანუმის ლამებიდან რეაქტიული მანგანუმის კარბონატის მიღება. . 

საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ტ.37, #1-2, 2011.  
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4. ბ.ფურცელაძე, თ.ჭყონია,  ე. შოშიაშვილი, მ. ავალიანი, ი. ჩხაიძე, მ. სვანიძე. თ. ლეჟავა. 

მანგანუმისდიოქსიდისმიღება  მანგანუმის კარბონატული მადნიდან. საქ. მეცნიერებათა 

აკადემიის მაცნე, ტ.40, #1, 2014. 

5. GGEP 2019 7021 B. მანგანუმის ოქსიდის მადნების გამოტუტვის ხერხი.  

 

6. European Commission.Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best 

Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. May 

2009”. http://eippcb.jrc. ec.europa.eu 

 

7. EN 197-1, Composition, specifications and conformity criteria of common cements  

8. GOST R56592-2015- Mineral admixtures for concretes and  mortars. Generalspecifications. 

9. EN 196-1, Methods of testing cement. Determination of strength.  

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

http://eippcb.jrc/
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1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

სტატია 1 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და 

ნომერი/ტ

ომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდე

ნობა 

1 

 

 

მ.  

ავალიანი,  

ვ. 

ჩაგელიშვი

ლი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. 

გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. 

კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-SYLVER AND 

GALLIUM-SILVER PHOSPHATES 

DOI:http://dx.doi.org/10.17628/ecb.20

19.8.164-170 

 

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8 

(5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical 

Society 

(APS) ;AOS

IS და სხვა 

 

7  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
http://www.openjournals.net/
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სტატია 2 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

 ცნობილმა მეცნიერმა-ასტროფიზიკოსმა ჰუბერტ რიივესმა   თავის ნაშრომში 

« ყველაზელამაზიამბავიმსოფლიოში » (Hubert Reeves - The most beautiful story in the world », 

2004) გამოთქვა აზრი, რომ "ჩვენ ვარსკვლავთა მტვერივართ". ამ მტვერის ერთ-ერთი 

მდგენელი -ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით უმნიშვნელოვანესია დედამიწაზე, 

ვინაიდან სწორედ ისითვლება მთელიეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ 

ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,არისშეუცვლელი 

მაკავშირებელიცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ის ფაქტიურად 

მთელიბიომრავალფეროვნებისსიცოცხლისდამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი 

ექსპერტის აზრით, შესაძლოა, რომ ძალიან მალე ისუფროძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე 

ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  

ბიოლოგიურ ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) 

"ხერხემალს", რომელიც დაკავშირებულია გრძელ ჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ 

ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს 

არის ცხოვრების არქიტექტურის ნაწილი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების 

ფოსფოლიპიდურ კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

გაეროდასაერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებებიპროგნოზირებენ, 

რომდედამიწაზეარსებულიფოსფორისნაკლებობა დაახლოებით 100-130 წლის 

შემდეგგლობალურშიმშილსგამოიწვევს. ციტატა : "იმისგამო, რომფოსფორი 

უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ 

ისწავლოსმისიშენახვადაუკეთესიგადამუშავება".  

სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების სინთეზს 

ეძღვნება წინამდებარე სამუშაო, უფრო კონკრეტულად - არაორგანული პოლიმერების 

კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას ანალიზის 

ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  
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თანამედროვე მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა 

არაორგანული პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და 

თვისებების შესწავლას.კონდენსირებულ ნაერთთა თვისებებს რაც შეეხება, უნდააღინიშნოს, 

რომ საკმაოდმაღალიკატალიზურიაქტივობაახასიათებსვანადიუმისფოსფატებს, 

რომლებიცანალოგიურადგალიუმისფოსფატებისა, 

გამოიყენებაორგანულისინთეზისრეაქციებში. 

ევროპიუმისკონდენსირებულიფოსფატებიპერსპექტიულია, როგორცფოტო- დაკატოდ-

ლუმინესცენტურიმასალები, ხოლო  სკანდიუმისფოსფატებისსაფუძველზემიღებულია 

იზოტოპებისდასაფიქსირებელიმატრიცები, მაღალტემპერატურულიშემკვრელიმასალები, 

ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, იშვიათიელემენტებისბაზაზეშექმნილილუმინოფორები 

ფრიად საინტერესოა ახალი ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც 

მოიაზრება [4-6].პოლიფოსფატებშიფოსფორისმაღალიშემცველობის და მათი 

თერმომედეგობის გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორცსაბაზისო 

შემადგენელიკომპონენტიფოსფორულიმინებისწამოებისას. 

ლუმინესცენციისჩაქრობისდაბალიკონცენტრაციულიმაჩვენებელიდამაღალიკვანტურიგამოს

ავალიგანსაზღვრავენმაღალკონდენსირებულიულტრაფოსფატების, ასევე Nd –

ისადატუტემეტალებისორმაგიპოლიფოსფატებისგამოყენებასკვანტურელექტრონიკაში, 

კერძოდ, მინიატურულილაზერულიდანადგარებისდასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულიაეკოლოგიურითვალსაზრისითაც. 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 
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 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

 

მ. ავალიანი, V თავის 

ავტორი  წიგნში 

რედ. ა.კ. ჰაგი (Haghi 

A.K.) 

«Materials Science 

Composite Materials 

Engineering » 

ISBN: 9781771887960 

 

 აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESSდა 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

13 

1 

2 

3 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი,  

«Materials Science, 

Composite Materials 

Engineering »  

აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

10 
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4 

5 

6 

ნ. ესაკია,  

მ. გველესიანი,  

შ. მახათაძე.  

VIII თავისავტორები 

წიგნში 

ISBN: 9781771887960 

 

PRESS და 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press(აშშ და კანადა)  მიერ და TAYLOR & 

FRANCIS GROUPხელშეწყობით - დაიბეჭდა მონოგრაფია სათაურით Composite Materials 

EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის ავტორია მარინე ავალიანი 

კოლეგებთან ერთად. წიგნიწარმოადგენსინოვაციურიწარმოებისსტრატეგიებისადაგამოყენებისიმ 

მეთოდოლოგიებისგამაერთიანებელ კრებულს, 

რომლებიცხშირადგამოიყენებათანამედროვეკომპოზიტური მასალებისწარმოებისას. 

წიგნიმიზნადისახავსშესაბამისიკომპოზიტებისგანვითარებასმაკრო-

დანანოსკალურიფუნქციებისეფექტურიგამოყენებისათვის. იგიმოიცავსპოლიმერული და ე.წ. 

« კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტურიმასალებისრამდენიმეძირითადასპექტს, მათშორისმათი 

სინთეზის ისტორიას, სამეცნიერო მასალებსმათი მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, 

მონაცემებს მატრიცულმასალების შესახებ, ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკურითვისებების 

თაობაზე, ვრცელ თეორიასადააპლიკაციებს. წიგნში განიხილულიამრავალრიცხოვანი, უკვე 

შესწავლილიკომპოზიტურიმასალებისმეცნიერული კვლევისგანვითარებასხვადასხვამატრიცების 

გამოყენებით.სწორედ ამ მიზნით ამ ვრცელი მონოგრაფიის მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. 

ავალიანი (და თანაავტორთა ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი) ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა 

ახალ კლასებზე - პირველად მიღებულ ორმაგ კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, 

სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, თვისებებზე. განხილულია და დასაბუთებულია მათი 

გამოყენების პერსპექტივები. 
 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

სტატია N1 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-

SYLVER AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

DOI:http://dx.doi.org/10.1762

8/ecb.2019.8.164-170 

 

 

European Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical 

Society 

(APS) ;AOSI

S და სხვა 

 

7  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

სტატია 2 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესია 

დედამიწაზე, რადგან  სამართლიანად ითვლება მთელიარსებული 

ეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, 

დამტკიცებულია, რომ საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,ისშეუცვლელი მაკავშირებელირგოლია 

ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ფოსფორი ფაქტიურად მთელიბიო-

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
http://www.openjournals.net/
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მრავალფეროვნებისსიცოცხლისდამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის 

აზრით, შესაძლოა, რომ უახლოეს მომავალში ისუფროძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე 

ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  

ბიოლოგიურ ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) 

"ხერხემალს", რომელიც დაკავშირებულია გრძელჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ 

ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს 

არის ცხოვრების არქიტექტურის მდგენელი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფო-

ლიპიდურ კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

ბევრი საერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებების, აგრეთვე გაერო-ს პროგნოზით 

დედამიწაზეარსებულიფოსფორისნაკლებობასაგრძნობი გახდება სულ მალე და 

დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგგლობალურშიმშილსგამოიწვევს. ბევრ ვებ-გვერდებზე 

დაიდო სლოგანად მათი ციტატა :"იმისგამო, რომფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის 

არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ 

ისწავლოსმისიშენახვადაუკეთესიგადამუშავება".  

წინამდებარე სამუშაო სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და 

ახალი ნაერთების სინთეზს ეძღვნება, უფრო კონკრეტულად - ე.წ. არაორგანული 

პოლიმერების კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების 

შემცველი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას 

ანალიზის ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

ამჟამად მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული 

პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების 

შესწავლას.ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ნაერთების თვისებებს რაც შეეხება, 

უნდააღინიშნოს, რომ ზოგიერთ მათგანს საკმაოდმაღალიკატალიზურიაქტივობაახასიათებს. 

ასე მაგალითად,ვანადიუმისფოსფატები, ანალოგიურადგალიუმისფოსფატებისა, 

გამოიყენებაორგანულისინთეზისრეაქციებში. 

ევროპიუმისკონდენსირებულიფოსფატებიპერსპექტიულია, როგორცფოტო- დაკატოდ-

ლუმინესცენტურიმასალები. 

დაბოლოს დავძენთ დასკვნის სახით, რომ აღნიშნულ არაორგანულ პოლიმერებს, 

იქნება ეს ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ფოსფატები, თუ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში აღწერილი სკანდიუმისთუ სხვა ელემენტების ფოსფატური კომპოზიტები-

გამოყენების ფართო პერსპექტივები გააჩნია. ჩამოთვლისას საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ 

მათსაფუძველზემიღებულია იზოტოპებისდასაფიქსირებელიმატრიცები, 

მაღალტემპერატურულიშემკვრელიმასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, 

იშვიათიელემენტებისბაზაზეშექმნილილუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი 

ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც 

მოიაზრება.პოლიფოსფატებშიფოსფორისმაღალიშემცველობის და მათი თერმომედეგობის 

გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორცსაბაზისო 

შემადგენელიკომპონენტიფოსფორულიმინებისწამოებისას. 

ლუმინესცენციისჩაქრობისდაბალიკონცენტრაციულიმაჩვენებელიდამაღალიკვანტურიგამოს

ავალიგანსაზღვრავენმაღალკონდენსირებულიულტრაფოსფატების, ასევე Nd –

ისადატუტემეტალებისორმაგიპოლიფოსფატებისგამოყენებასკვანტურელექტრონიკაში, 
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კერძოდ, მინიატურულილაზერულიდანადგარებისდასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულიაეკოლოგიურითვალსაზრისითაც.  

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

მ. ავალიანი, 

 ვ. ჩაგელიშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

IMPROVEMENT OF GRAVIMETRIC 

DETERMINATION METHODS’ OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 
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4 

5 

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

METALS(პოლივალენტურიმეტალებ

ისშემცველიარაორგანულიპოლიმერ

ებისგანსაზღვრისგრავიმეტრულიმე

თოდისგაუმჯობესება. 

Materials, Batumi, Georgia 17-20 

July 

კავკასიისმე-6 

საერთაშორისოსიმპოზიუმიპოლ

იმერებსადამოწინავემასალებზე, 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

 



ქიმიის სწრაფმა განვითარებამ და ქიმიური მრეწველობის მიღწევების უფრო 

ინტენსიურმა დანერგვამ, ადამიანის აქტივობის ყველა სფეროში, გამოიწვია გარემოს 

დაბინძურების სწრაფი ზრდა. მათ შორის წყლის დაბინძურება თანამედროვეობის ერთ-ერთი 

ყველაზე სერიოზული პრობლემაა. წყლის გაწმენდა დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, 

ამიტომ მნიშვნელოვანი ამოცანაა წყლის გასაწმენდად ბუნებრივი, განახლებადი და დაბალი 

ღირებულების ადსორბენტების შექმნა.   

საანგარიშო პერიოდში  სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა თსუ რ. აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში შემუშავებული ტექნოლოგიის 

მიხედვით სხვადასხვა ცელულოზაშემცველი ნარჩენებიდან მიღებული ნახშირბადოვანი 

მასალების სორბციული თვისებების კვლევა და გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა  

სასმელი წყლის გასასუფთავებლად.  

სხვადასხვა პირობებში მეორადი ნედლეულიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭი, ხის 

ნახერხი, ვაშლატამას კურკა) მიღებულ იქნა ნახშირბადოვანი მასალები თერმოკონვერსიის 

მეთოდით. 

ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა თხილისა და კაკლის ნაჭუჭის, ხის ნახერხის, ვაშლატამას 

კურკისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის გამოყენების შესაძლებლობები სასმელი და 

ჩამდინარე წყლების  მძიმე ლითონებისაგან (Cu2+, Pb2+, Co2+, Cd2+) გასაწმენდად (შესადარად 

აღებულია გააქტივებული ნახშირი, A მარკის). 

კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სპილენძის მიმართ კარგ ადსორბციულ 

თვისებას ამჟღავნებს თხილის ნაჭუჭისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალა, რომელის 

ადსორბციის უნარი არ ჩამოუვარდება ქარხნული წესით მიღებული გააქტივებული ნახშირის 

ადსორბციის უნარს, ტყვიის მიმართ საუკეთესო ადსორბციული შესაძლებლობები 

აღმოაჩნდა კაკლის ნაჭუჭისაგან მიღებულ ნახშირბადოვან მასალას, რომლის ადსორბცია 

აღემატება ქარხნული წესით მიღებული გააქტივებული ნახშირის ადსორბციას.   კობალტისა 

და კადმიუმის იონებზე, აღნიშნული მასალების კვლევა მოხდა რადიოაქტიური 

ელემენტების ადსორბციის უნარის შესაძლებლობის დადგენის მიზნით, როგორც 

რადიოაქტიური ნივთიერებების დაშლის თანაპროდუქტებზე. დადგენილია, რომ ამ იონების 

ადსორბცია შედარებით ნაკლებია ტყვიისა და სპილენძის იონების ადსორბციაზე, თუმცა 

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ადსორბციის პროცესის პარამეტრების შერჩევა. 

 შესწავლილ იქნა ნახშირბადოვანი მასალების ადსორბციის უნარზე ფრაქციის (40, 

160, 315, 400, 700, 1200 მკმ), დროისა და კონცენტრაციის გავლენა. საუკეთესო შედეგი აჩვენა 

40 მკმ-იანმა ფრაქციამ. მიღებული მონაცემებიდან ჩანს,  რომ Cu2+ -ის იონზე თხილის 

ნაჭუჭის ნახშირბადოვანი მასალის ადსორბციის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა 2 სთ-

ში, შემდეგ ხდება დესორბცია, რაც შეეხება ვაშლატამას კურკის ნახშირბადოვან მასალას, 

მაქსიმალური ადსორბცია მიიღწევა 10 წთ-ში. Pb2+ იონების ადსორბცია კაკლის ნაჭუჭის 

ნახშირბადოვან მასალაზე ხდება მალევე, დაახლოებით 10 წუთში  ადსორბირებული ტყვიის 

იონების რაოდენობა შეადგენს 95%. ადსორბციის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა 2 სთ-

ში, შემდეგ ხდება დესორბცია. ამასთან, რაც უფრო მაღალია ხსნარში Pb2+-ის კონცენტრაცია, 

მით მეტია კაკლის ნაჭუჭის ადსორბენტზე  ტყვიის ადსორბციის სიდიდე.  

შესწავლილ იქნა კაკლის ნაჭუჭისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის (ფრაქციის 

ზომა - 40მკმ) სორბენტად გამოყენების შესაძლებლობები ორგანული ნივთიერების, კერძოდ 

ძმარმჟავას ( 0.1N ხსნარი) მიმართ, (შესადარად აღებულია გააქტივებული ნახშირი A მარკის). 



        შედეგებიდან ჩანს, რომ კაკლის ნაჭუჭის ნახშირბადოვანი მასალა გამოირჩევა უფრო 

კარგი ადსორბციული შესაძლებლობებით, ვიდრე ქარხნული წესით მიღებული 

გააქტივებული ნახშირი. 

ჩვენს მიერ მიღებულ მცენარეული წარმოშობის ნახშირბადოვან მასალებში (თხილის 

და კაკლის ნაჭუჭი, ხის ნახერხი, ვაშლატამას კურკა) ფუნქციონალური ჯგუფების 

იდენტიფიცირებისათვის გამოყენებულ იქნა ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდი. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ნახშირბადოვან მასალებს შორის განსხვავება 

გამოწვეულია, არა მარტო ამ მასალების ქიმიური შემადგენლობით, არამედ მათი 

სტრუქტურული აღნაგობითაც. 

გადაღებულ იქნა ინფრაწითელი სპექტრები თხილისა და ვაშლატამას კურკის 

ნახშირბადოვან მასალების ნიმუშებზე სპილენძის სულფატის ადსორბციის შემდეგ. ასევე, ამ 

ნიმუშებს გაუკეთდა რეგენერაცია 350 0C-ზე. მათი სპექტრების შესწავლის შდეგად 

დაფიქსირდა ძლიერ დაბალი ინტენსივობის ზოლები, რომელიც ნიმუშების 

შემადგენლობაში სპილენძის კვალის არსებობაზე მიუთითებს, ხოლო რეგენერირებული 

ორივე ნიმუშის ინფრაწითელი სპექტრებით შესწავლამ გვიჩვენა, რომ მოხდა მათი 

დეფორმაცია-ამორფიზაცია, რაც გამოხატულია იგივე ნიმუშის საწყისი ფორმის 

ინფრაწითელ სპექტრებში არსებული ზოლების ინტენსივობის შემცირებით ან სულაც 

არარსებობით. 

გადაღებულ იქნა ინფრაწითელი სპექტრები კაკლის ნაჭუჭის ნახშირბადოვანი 

მასალის ნიმუშის საწყის და ნიმუშზე ტყვიის ნიტრატის ადსორბციის შემდეგ. აღმოჩნდა, 

რომ გადაღებულ სპექტრებში ერთნაირი სურათი გვაქვს. იმის გამო, რომ ნიმუშების 

გამჭვირვალობა ძალზედ სუსტია, აქ ინფრაწითელი სხივების გავლის შემდეგ ხელსაწყოს 

მგრძნობელობა დაბალია და ცუდად ფიქსირდება ნიმუშში არსებული ფუნქციური ჯგუფები. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

 

ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორია 
 

 

 

 

 

 

 

თემის ხელმძღვანელი                გ.წურწუმია 

მთავარი მეც. თანამშრომელი   
 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

აკად. მეცნ. დოქტორი                                      გ. წურწუმია 

 

 

 

 
  

2019 
 

 

 

 



 

 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

 

 

 

 

“კოროზიამედეგი მანგანუმ-

შემცველი შენადნობებისა და 

კომპოზიციური დანაფარების 

ელექტროქიმიური საფუძ-ვლების 

შემუშავება“ 

(2015-2019) 

2019 წ.ეტაპი:„მანგანუმშემცველი 

შენადნობის Mn-Ni და Mn-Ni-Cu 

ელექტროგამოლექვა 

კომპლექსშემცველი ხსნარებიდან 

ელექტროლიზის სტაციონარული 

და იმპულსური რეჟიმის 

პირობებში“  

მეც. დარგი: ქიმია და ქიმიური 

ტექნოლოგია 

სამეცნ. მიმართულება: 

„საქართველოს წიაღისეულისა 

და მეორადი ტექნოგენური 

ნედლეულის გადამუშავების 

რაციონა-ლური ტექნოლოგიების 

მეცნიერული საფუძვლების 

შემუშავება და ახალი მასალების 

მიღება“  

 

 

2015-2019 

1.მთავარი მეც. თან. გ.წურწუმია 

(ხელმძღვანელი); როლი: 

ექსპერიმენტების დაგეგმვა და 

შედეგების გაანალიზება; 

1.უფ.მეცნ. თან. ნ.ქოიავა 

(შემსრულებელი); როლი: 

ელექტროლიტების მომზადება 

და ექსპერიმენტების ჩატარება 

და შედეგების ანალიზში 

მონაწილეობა; 

2. .უფ.მეცნ. თან.  

     ი. კახნიაშვილი 

(შემსრულებელი); როლი: 

ქიმიური და სპექტრული 

ანალიზების ჩატარება; 

3.მეც. თან. დ. გოგოლი 

(შემსრულებელი);როლი: 

ელექტროგამოლექვის 

ექსპერიმენტების ჩატარება და 

შედეგების განხილვაში 

მონაწილეობა; 

4. ინჟინერი ლ.ბერიაშვილი 

(0.5საშ.ერთ.);როლი; 

ექსპერიმენტალური დანადგარის 

მომსახურება და ცდებში 

მონაწილეობა; 

5. ნ. ჯოხაძე (0.5საშ.ერთ.); როლი: 

ქიმიური ანალიზების ჩატარება 

და ექსპერიმენტის წინა 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

ჩატარება. 

 

 

 

 

 

 

 



 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

“კოროზიამედეგი მანგანუმშემცველი შენადნობებისა და კომპოზიციური დანაფარების ელექტროქიმიური 

საფუძვლების შემუშავება“ 

1. 2019 წ.ეტაპი:„მანგანუმშემცველი შენადნობის Mn-Ni და Mn-Ni-Cu ელექტროგამოლექვა 

კომპლექსშემცველი ხსნარებიდან ელექტროლიზის სტაციონარული და იმპულსური რეჟიმის 

პირობებში“  

 

რეზიუმე   

2019 წლის ეტაპის ანგარიშში ნაჩვენებია  Mn-Ni და Mn-Ni-Cu დანაფარების მიღების შესაძლებლობა 

კომპლექსწარმომქმნელი ლიგანდების ეთილენდიამინტეტრაძმარმჟავასა (EDTA),     ნიტრილოტრიძმარმჟავას 

(NTA) და მათი ნარევების შემცველი ხსნარებიდან სტაციონარული ელექტროლიზისა და იმპულსური  

რეჟიმების პირობებში. შესწავლილია მიღებული დანაფარების ქიმიური შედგენილობა და მორფოლოგია.  

დადგენილია, რომ ელექტროგამოლექვით ხარისხიანი  მანგანუმშემცველი დანაფარების მიღებისათვის 

აუცილებელია ხსნარში მეტალთა იონებისა და გარკვეული ლიგანდის ან ლიგანდთა ნარევის დანამატების 

განსაზღვრული კონცენტრაციული თანაფარდობა და ხსნარის pH-ის მნიშვნელობა. დადგენილია იმპულსურ 

რეჟიმში (იმპულსის ხანგრძლივობა 10-4-1წმ) მაღალხარისხიანი დანაფარის მიღების შესაძლებლობა, 

რომელშიც ნიკელის შემცველობა 2%-მდეა. 

შესავალი 

      ელექტროქიმიური გამოლექვისა და ფუნქციონალური   გალვანოტექნიკის  უმნიშვნელოვანეს ამოცანას  

წარმოადგენს ტექნიკაში ფართოდ გამოყენებული ფოლადის ნაკეთობების კოროზიისაგან  დაცვის მიზნით 

ახალი მეტალური  შენადნობების   დანაფარების მიღება.   მკვლევართა გაზრდილი ინტერესი  შენადნობების 

ელექტროგამოლექვისადმი ძირითადად დაკავშირებულია მეტალური დანაფარების ეკონომიასთან, 

სიაფესთან და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ელექტროლიტების გამოყენებასთან.    ამ  თვალსაზრისით 

ყურადღებას იმსახურებს ელექტროგამოლექვით მანგანუმის სხვადასხვა მეტალებთან  შენადნობების  

მიღების შესაძლებლობის დადგენა, რომლებიც ხასიათდებიან   მაღალი კოროზიული  პროტექტორული  და 

მექანიკური თვისებებით.   

      მანგანუმი ყველაზე მაღალი უარყოფითი სტანდარტული პოტენციალის მქონე მეტალია (E0Mn2+/Mn = - 1.18V, 

SHE), რომელსაც ამჟამად ქარხნებში იღებენ წყალხსნარების ელექტროლიზით. იგი ქიმიურად საკმაოდ  

აქტიურია - ადვილად შედის რეაქციაში ჰაერის ჟანგბადთან, ტენთან, რომლის შედეგად ზედაპირი იფარება 

ოქსიდებით და ჰიდროქსიდებით. მიუხედავად მაღალი სიმტკიცისა, სუფთა მანგანუმის 

ელექტროდანაფარები  პრაქტიკაში არ გამოყენება რადგან,   გარდა მაღალი ქიმიური აქტიურობისა, გააჩნიათ 

სიმყიფე და  მექანიკური ზემოქმედების პირობებში ადვილად სცილდებიან  კოროზიისაგან დასაცავ 



ფოლადის ზედაპირს. დადგენილია, რომ  მეტალური მანგანუმის  გალვანური დანაფარების სიმყიფე  

განპირობებულია  ფაზური ტრანსფორმაცით, რომელიც დაკავშირებულია პლასტიკური γ-Мn-ის    

წახნაგცენტრირებული კუბური სტრუქტურის  მქონე მესრის კრისტალის გადასვლასთან  მყიფე,  α-Mn-ის 

მოცულობით კუბური სტრუქტურის  მქონე მესრის  კრისტალურ  სტრუქტურაში [1,2].  

     მეტალური მანგანუმის გალვანური დანფარების  ქიმიური აქტივობის შემცირების მიზნით მიმართავენ მის 

დოპირებას (ლეგირებას) შედარებით ელექტროდადებითი მეტალებით - ნიკელით, კალით, კობალტით, 

თუთიით, სპილენძით და სხვ. ლეგირება ზოგიერთ შემთხვევაში აღმოჩნდა ხელსაყრელი  სიმყიფის 

შემცირების თვალსაზრისით. მაგ., სპილენძის 3.8%-მდე შეყვანა მანგანუმში აფერხებს  ფაზურ 

ტრანსფორმაციას ხანგრძლივი დროით [3].  

     ზოგადად ნიკელის დანაფარები ფართოდ გამოყენება ელექტროგამოლექვის ტექნოლოგიაში მისი 

პასივაციის მიმართ მიდრეკილების გამო. იგი ქიმიურად მდგრადია ატმოსფეროში,  წყალში და მრავალ 

მჟავებში. მაგრამ ნიკელის მკვრივი დანაფარები ფოლადს იცავს მექანიკურად და ვერ იცავს  

ელექტროქიმიურად, რადგან მის მიმართ კათოდურია (დადებითი პოტენციალი გააჩნია ფოლადთან 

შედარებით).  ფართოდ გავრცელებული ნიკელის დანაფარების მიღება საკმაოდ ძვირია ნიკელის 

დეფიციტურობის გამო. აღმოჩნდა, რომ სუფთა ნიკელის დანაფარებთან  შედარებით ნიკელისა და 

მანგანუმის შენადნობების  დანაფარებს აღმოაჩნდათ მნიშვნელოვნად მაღალი სიმტკიცე,  დარტყმითი 

სიბლანტე  და  მაღალ ტემპერატურაზე  გოგირდით გამოწვეული მსხვრევადობის მიმართ  გაუმჯობესებული  

წინააღმდეგობის უნარი [4].   

      სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებობს მწირი ინფორმაცია  Mn-Ni და Mn-Ni-Cu    გალვანური 

დანაფარების   მიღების შესახებ [5-11]. აღნიშნულ სამუშაობში Ni-Mn შენადნობის დანაფარები 

ელექტროგამოლექვით  მიღებული იყო ძირითადად  ნიკელის სულფამატის შემცველი ხსნარებიდან 

მანგანუმის მარილების თანაობისას. დანაფარებში მანგანუმის შემცველობამ შეადგინა 2(მას.)%.  ასეთი მცირე 

რაოდენობის მიუხედავად  დანაფარის  სიმტკიცე აღმოჩნდა   მნიშვნელოვნად გაზრდილი, თუმცა 

დანაფარები ხასიათდებოდნენ  შინაგანი დაძაბულობით. მაგალითად, სამუშაოში [12] Ni-Mn შენადნობის 

დანაფარები  ელექტროგამოლექვით მიღებული იყო   სულფამატურ აბაზანაში დაბალ დენის სიმკვრივეზე 1-

2 ა/დმ2. ეს დანაფარები ხასიათდებოდნენ  შედარებით დაბალი შინაგანი დაძაბულობით, ელექტროლიტის 

მაღალი  გაბნევის  უნარიანობით და საუკეთესო კოროზიული წინააღმდეგობით. ავტორების აზრით, 

შედეგებიდან გამომდინარე,  ელექტროგამოლექვით მიღებული  Ni-Mn შენადნობის დანაფარები 

შესაძლებელია  წარმატებით იქნას გამოყენებული   მიკროელექტრონიკაში. 

     არსებული ლიტერატურული მონაცემებიდან გამომდინარე, Ni-Mn შენადნობის დანაფარები, რომლებიც 

მიიღებული იყო ელექტროგალექვით, როგორც წესი, სულფამატური ხსნარებიდან, მანგანუმის შემცველობა 

არ აღემატებოდა 6 (მას.)%-ს.    ფოლადების კოროზიისაგან პროტექტორული დაცვისათვის გამოყენებული 

Mn-Ni დანაფარები,  გარდა მაღალი შეჭიდულობისა ზედაპირთან, უნდა ხასიათდებოდნენ       კოროზიის 



პოტენციალის უარყოფითი სიდიდით დასაცავი ფოლადის კოროზიულ პოტენციალთან შედარებით. ეს კი 

მიღწევადია უფრო უარყოფითი პოტენციალის მქონე მეტალის - მანგანუმის შემცველობის გაზრდით 

დანაფარში. ამიტომ ჩვენი კვლევის პირველ ეტაპზე მიზნად დავისახეთ მანგანუმის მაღალი შემცველობის   

Mn-Ni შენადნობის ხარისხიანი დანაფარების მისაღებად ელექტროლიტის  შერჩევა და მიღებული 

დანაფარების ქიმიური შედგენილობისა და მორფოლოგიური კვლევის ჩატარება.ელექტროლიზი 

ჩატარებული იყო  მუდმივი დენისა და იმპულსური  რეჟიმის პირობებში. 

     მრავალი მკვლევარი მეტალებისა და შენადნობების ხარისხიანი გალვანური დანაფარების მისაღებად 

იყენებს კომპლექსშემცველ  ხსნარებს. დღეისათვის არ არსებობს ისეთი თეორია და მოდელი, რომლის 

გამოყენებით შესაძლებელი იყოს შენადნობების ელექტროგამოლექვისათვის  ელექტროლიტის  წინასწარი 

შერჩევა. არსებობს მხოლოდ საერთო მიდგომები, რომელთა  საშუალებით მეტალების თანადალექვა 

შესაძლებელია შეფასდეს მიახლოვებით.  ცნობილია, რომ ორი და მეტი რაოდენობის მეტალების 

თანადალექვისათვის აუცილებელია მათი გამოყოფის პოტენციალების დაახლოვება, რომელიც  მიიღწევა  

კომპლექსწარმომქმნელი ლიგანდების  დამატებით ელექტროგამოლექვის აბაზანაში [13]. ამ დროს 

ცდილობენ შეარჩიონ ისეთი ლიგანდები, რომელიც  უფრო დადებითი ელექტროდული პოტენციალის   

მეტალების იონებთან წარმოქმნიან კომპლექსებს, რომელთა   მდგრადობის კონსტანტები (β0) მეტია ნაკლებად 

დადებითი  პოტენციალის მქონე მეტალების იონების  კომპლექსის მდგრადობის კონსტანტებზე.  ე.გ. 

ვინოკუროვის მიერ შემუშავებული ლიგანდების დანამატის შერჩევის საალბათო მოდელის მიხედვით [14]  

შენადნობში A და B კომპონენტების ერთობლივი ელექტროგამოლექვისათვის უნდა სრულდებოდეს შემდეგი 

პირობა: 

lgβ0A  / nA  ≥ 1.5 lgβ0B  / nB   ან     lgβ0A  / lgβ0B   ≥ 1.5 nA /nB  ,           (1) 

სადაც   β0A, β0B და nA, nB -  შესაბამისად,  ელექტროდადებითი A მეტალის და  ელექტროუარყოფითი B  მეტალის 

მდგრადობის კონსტანტებია და მათი იონების მუხტებია კომპლექსში. ამ პირობიდან  გამომდინარე, 

შევარჩიეთ  კომპლექსწარმომქმნელ ლიგანდად ერთი ტიპის ამინოპოლიკარბონმჟავების ნაწარმები, ე.წ. 

კომპლექსონები - ეთლილენდიამინტეტრაძმარმჟავას ნატრიუმის მარილი Trilon B (ლიგანდი- H2Y2-)  და  

ნიტრილოტრიძმარმჟავას ტრინატრიუმის მარილი NTA (ლიგანდი-X3-), რომლებიც წარმოქმნიან მეტალების 

იონებთან კომპლექსებს განსხვავებული დენტატობით და მდგრადობის კონსტანტებით. ეს კომპლექსონები, 

განსხვავებით სხვა მრავალი ლიგანდებისაგან, მეტალების იონებთან  წარმოიქმნებიან მუდმივი 

შემადგენლობის კომპლექსებს. 

 ელექტროლიზი ჩატარებული იყო მუდმივი დენის რეჟიმში. მუდმივი დენის წყაროდ  გამოყენებული იყო 

გერმანული წარმოების მოწყობილობა- pe1018-2(plating electronic GmbH, რომელიც გარდა მუდმივი დენის 

მიწოდებისა, ასევე  უზრუნველყოფდა გატარებული ელექტრობის რაოდენობის ავტომატურ რეჟიმში 

ჩაწერას. იმპულსური დენის პარამეტრების  მისაღებად გამოყენებული იყო პოტენციოსტატი ПИ-50-1  



პროგრამატორით ПР-8. ამ ცდებში გამოყენებული იყო უჯრედი, რომელშიც ელექტროდული 

განყოფილებები განცალკევებული იყო მინის ფილტრით. კათოდად გამოყენებული იყო სპილენძის  და 

ფოლ.3  ფირფიტები  ფართით 2 სმ2, ხოლო  შედარების ელექტროდად ნაჯ. ქლორვერცხლის ელექტროდი. 

იმპულსურ რეჟიმში კათოდის პოტენციალის რეგისტრაცია ხორციელდებოდა ოსცილოგრაფი С8-13 -ის 

გამოყენებით.  ელექტროლიზის დროს დენის იმპულსის ხანგრძლივობასა და პაუზის ხანგრძლივობას შორის 

თანაფარდობა შერჩეული  იყო 1:10 და 1:2, როდესაც იმპულსის ხანგრძლივობა იცვლებოდა 10-4 -1წმ-ის 

ფარგლებში. 

ელექტროგამოლექვის  ხსნარების მომზადებისათვის აღებული იყო   ქიმიურად სუფთა რეაგენტები: 

MnSO4·H2O, (NH4)2SO4, CuSO4•5H2O, Na2SeO4, ეთილენდიამინ- ტეტრაძმარმჟავას დინატრიუმის მარილის 

დიჰიდრატი–C10H14N2Na2O8·2H2O (EDTA), ნიტრილოტრიძმარმჟავას ტრინატრიუმის  მონოჰიდრატი – 

C6H6NNa3O6·H2O (NTA). ხსნარების მომზადებისათვის აღებული იყო დეიონიზირებული წყალი.  

მეტალური მანგანუმის ელექტროგამოლექვისათვის აუცილებელია ელექტროლიტში  ბუფერული დანამატის 

ამონიუმის სულფატის არსებობა. ასევე ხშირად მიმართავენ მცირე რაოდენობით სელენშემცველი ნაერთების 

დანამატების გამოყენებას [15], რომლებიც იწვევს წყალბადის გამოყოფის პროცესის ინჰიბირებას  და ხელს 

უწყობს მანგანუმის დენითი გამოსავალის ზრდას.   ამიტომ მანგანუმშემცველი შენადნობების გალვანური 

დანაფარების მიღებისათვის გამოყენებული  ყველა ელექტროლიტი შეიცავდა, როგორც ძირითად დანამატს 

- ამონიუმის სულფატს, ასევე სელენატის-Na2SeO4-ის  მცირეოდენ დანამატს.  ცალკეულ ექსპერიმენტებში 

ხსნარის შედგენილობა და ელექტროგამოლექვის პირობები მოყვანილია  შესაბამის სურათებზე. 

ელექტროლიზს მუდმივი დენის პირობებში   ვატარებდით  ოთკუთხედის ფორმის ორგანული მინისაგან 

დამზადებულ ელექტროქიმიურ უჯრედში, რომელიც მკვრივი ბელტინგის ქსოვილით  გაყოფილი იყო სამ 

ნაწილად: შუა კათოდურ და ორ კიდურა ანოდურ  განყოფილებად. კათოლიტი, 400 მლ მოცულობით, მიკრო-

ტუმბოს საშუალებით მიეწოდებოდა    ელექტროქიმიურ უჯრედს საცირკულაციო ავზიდან  სილიკონის 

მილის გამოყენებით. საცირკულაციო ავზში ჩაშვებული იყო კათოლიტის ხსნარის გათბობებისათვის  (300C) 

კვარცის მილში ჩადგმული ელ. გამაცხელებელი და  pH-ის კონტროლისათვის  მინის ელექტროდი (MP5129, 

Chine). კათოლიტის მუდმივი  pH-ის შენარჩუნება ელექტროგამოლექვის პირობებში ხორციელდებოდა 

საცირკულაციო ავზში  50% H2SO4-ის ხსნარის დამატებით. კათოლიტისაგან მკვრივი ბელტინგის ქსოვილით 

გამოყოფილ ორ ანოდურ განყოფილებაში თავსდებოდა 300მლ  ანოლიტი (0.5 მოლ/ლ Na2SO4), რომლის 

ცირკულაცია არ ხორციელდებოდა. ელექტროდანაფარები მიიღებოდა  ფოლადის (C 0.22%, Mn 0.52%, Si 

0.18%, P<0.04%, S<0.05%, As<0.08%)  ან სპილენძის ელექტროდებზე ზომით 2x 1x 0.2 სმ, ფართით 4 სმ2; ანოდად 

გამოყენებული იყო    TiO2 და RuO2 ოქსიდებით მოდიფიცირებული ტიტანის ელექტროდები   ფართით 40 სმ2. 

ელექტროგამოლექვით მიღებული დანაფარების სისქის განსაზღვრას ვახდენდით მოწყობილობის DCFN 

3000EZ გამოყენებით, ხოლო დანაფარების ქიმიური შემადგენლობისათვის გამოყენებული იყო რენტგენო-



ფლუორესცენტული ანალიზატორი Delta-Analyzer, „Innov-X Systems“,(აშშ) და რენტგენო ენერგო-

დისპერსიული მიკროსპექტრალური ანალიზატორი JSM 6510 LM, (იაპონია); ზედაპირის მორფოლოგიის 

შესწავლისათვის გამოყენებული იყო  მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპი (SEM) JSM-6510 series JEOL 

Ltd. Japan.  

    შენადნობების დანაფარების  ელექტროგამოლექვის დენითი გამოსავლის გაანგარიშებისათვის   

გამოყენებული იყო ელექტროგრავიმეტრული მეთოდი - კათოდის წონის  ნამატის   (0.0001გ-ის სიზუსტით) 

მიხედვით და  ელექტრობის განსაზღვრული რაოდენობის  გატარების შემდეგ. შენადნობის დანაფარების 

შედგენილობიდან გამომდინარე  დენითი გამოსავალი (ϕalloy)   ტოლია: 

Φalloy. = malloy /(I• τ • K(alloy)• 100% ,                                        (2) 

სადაც,  malloy. - გამოლექილი შენადნობის მასაა, გ-ში; I-გატარებული დენი, ა-ში; τ - ელექტროლიზის დრო, სთ-

ში; K(alloy)- შენადნობის ელექტროქიმიური ექვივალენტი, რომელიც  იანგარიშობოდა ზოგადი 

ფორმულიდან:  

K(alloy) =1/(ω1/K1 +ω2/K2 +ω3/K3 +. . .+ωn/Kn),               (3) 

სადაც, ω1, ω2, ··· ωn მეტალების მასური წილია შენადნობში, ხოლო  K1, K2, ··· Kn მათი ელექტროქიმიური 

ექვივალენტებია. დანაფარის სისქის (δ) შეფასებისათვის  გამოყენებული იყო  ფორმულა: 

h =τ· icath.·Kalloy · ϕalloy/dalloy,            (4)    

სადაც,  icath. - კათოდური დენის სიმკვრივეა, A/სმ2 ; dally - შენადნობის სიმკვრივე, გ/სმ3. ორკომპონენტიანი 

შენადნობის სიმკვრივე მიახლოვებით ტოლია:  

dalloy ≈ d1d2/(d1ω1 +d2ω2)                 (5) 

  

ინსტრუმენტი DCFN  3000EZ-ით გაზომილი დანაფარის სისქის სიდიდეები  შესაბამისობაში იყო  (4)  

ფორმულით  გაანგარიშებულ სიდიდეებთან. 

1. შედეგების განხილვა 

3.1. მუდმივი დენის რეჟიმში მიღებული Mn-Ni და Mn-Ni-Cu დანაფარები 

მანგანუმშემცველი შენადნობების Mn-Ni და Mn-Ni-Cu გალვანური დანაფარების მისაღებ  ხსნარებში  

დანამატად   შერჩეული კომპლექსონები  გახსნისას დისოცირდებიან: EDTA სუსტ მჟავა არეში დისოცირდება 

უპირატესად H2Y2- ანიონური ფორმით:  



       Na2H2Y ⇆ 2 Na+ + H2Y2-                                                          (6) 

ზოგადად, წარმოქმნილი  ანიონური ფორმა დამოკიდებულია  pH-ზე, მაგრამ იონებთან Ni2+, Mn2+  Cu2+ და 

სხვებთან კომპლექსწარმოქმნა მიმდინარეობს ერთ საფეხურად და კომპლექსში მეტალ-ლიგანდის 

თანაფარდობა (1:1) არ იცვლება: 

Me2+ + H2Y2- ⇆ MeY2-  +  2H+                                    (7a)  

                                  Me2+ +  X3- ⇆ Me X-                                                           (7b) 

ლიგანდი - ეთლილენდიამინტეტრაძმარმჟავას ანიონი  Y4-  ჰექსადენტატურია (4-კარბოქსილის, 2-

ამინოჯგუფის არსებობის გამო). ნიტრილოტრიძმარმჟავას ანიონი X3- ტეტრადენტატურია (3-კარბოქსილის 

და 1-ამინოჯგუფის გამო) და წარმოქმნის  Ni2+, Mn2+ და Cu2+იონებთან კომპლექსებს ფორმულით MeX-. ამ 

მეტალების კომპლექსების მდგრადობის კონსტანტის სიდიდეები ლიგანდთან  Y4- ხასიათდებიან უფრო 

მაღალი მნიშვნელობით შედარებით ლიგანდ X3-თან [15]   (ცხრ.1). 

ცხრ.1. Mn2+, Ni2+  და Cu2+  იონების კომპლექსების  მდგარდობის კონსტანტების    

            ლოგარითმი  (Lgβ0) ლიგანდებთან  და მათი lgβ0  / n   მნიშვნელობები 

ლიგანდი Lgβ0Mn2+ ;   Lgβ0Mn2+/n Lgβ0Ni2+;  Lgβ0Ni2+ /n Lgβ0Cu2+;  Lgβ0Cu2+/n 

Y4- (EDTA) 13.56          6.78 18.56         9.28 18.80        9.4 

X3- (NTA) 7.44            3.72 11.26         5.63 12.68        6.34 

 

ცხრ.1-დან ჩანს, რომ ორივე ლიგანდის შემთხვევაში კომპლექსების მდგრადობის კონსტანტების 

ლოგარითმის სიდიდეები კლებულობს რიგში  Lgβ0Cu2+ > Lgβ0Ni2+> Lgβ0Mn2+ . ზემოთ მოყვანილი (1) განტოლების 

პირობა Lgβ0Cu2+/n>Lgβ0Ni2+/n>Lgβ0Mn2+/n სრულდება, მაგრამ თანაფარდობა არ არის მეტი 1.5-ზე, როგორც 

მოითხოვს  შენადნობების ერთდროული ელექტროგამოლექვის მოდელი [14].  

ნიკელისა და მანგანუმის სულფატების შემცველ ხსნარებიდან EDTA-ას დანამატით ელექტროგამოლექილი 

Mn-Ni  დანაფარების გარეგნული სახე და შედგენილობა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია  ნიკელისა და 

EDTA-ს მოლურ თანაფარდობაზე (სხვა დანარჩენი კომპონენტების უცვლელი კონცენტრაციის პირობებში)  

(სურ.1).  

 



 

სურ.1. დანაფარის SEM და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან : 5გ/ლ (0.0178 მოლ/ლ) NiSO4 ·7H2O 

+ 9.75გ/ლ (0.026მოლ/ლ) EDTA + 0.33გ/ლ Na2SeO4 + 52.85გ/ლ (0.35მოლ/ლ) MnSO4+ 79.2გ/ლ (0.6მოლ/ლ) 

(NH4)2SO4; ელექტროგამოლექვის პირობები ფოლადის ელექტროდზე:  0.15ა/სმ2 ;  pH 3.5; t=300C;  

ელექტროგამოლექვის დრო 15წთ . 

სურ.1-დან ჩანს, რომ მითითებული ხსნარდან ფოლადის ელექტროდზე დანაფარში გადასულია 

ნახშირბადთან ერთად სელენი. ხსნარში  მხოლოდ ნიკელის სულფატის კონცენტრაციის გაზრდით 25გ/ლ-

მდე (0.089მოლ/ლ)  დანაფარები მოვერცხლისფროა, მაგრამ მიიღება აქერცლილი სახით.  ელექტროგამოსალექ  

ხსნარში ერთდროულად ნიკელის სულფატისა  და EDTA კონცენტრაციის გაზრდით მოლური 

თანაფარდობით 0.1:0.15 ელექტროდზე და pH 6.5 -ზე ილექება მხოლოდ მანგანუმი (ნახ.2). 

ელექტროგამოლექილი მანგანუმის კრისტალები სფერული ფორმისაა და იზრდება სვეტების სახით. 

   

სურ.2. დანაფარის SEM და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან: 28.1გ/ლ  (0.1მოლ/ლ)  NiSO4·7H20 

+ 55.825გ/ლ (0.15მოლ/ლ) EDTA + 0.33გ/ლNa2SeO4 + 52.85გ/ლ MnSO4 + 79.2გ/ლ  (NH4)2SO4; 

ელექტროგამოლექვის პირობები ფოლადის ელექტროდზე:  0.15ა/სმ2; pH 6.5; t=300C; ელექტროგამოლექვის 

დრო 15წთ. 



ხსნარში EDTA-ს ნაცვლად NTA-ს ლიგანდის  დანამატი მკვეთრად ცვლის  ელექტროდზე დანაფარის 

სტრუქტურას და  შედგენილობას - მიიღება  ძალიან თხელი დანაფარი დენითი გამოსავალით 25% , 

რომელშიც ძირითადი კომპონენტი ნიკელია (ნახ.3); დანაფარის სისქე 5-7 μm. 

 

 

სურ.3.  დანაფარის SEM და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან : 28.1გ/ლ (0.1მოლ/ლ) NiSO4·7H20 

+ 27.5გ/ლ (0.1მოლ/ლ) NTA + 0.33გ/ლ Na2SeO4 + 52.85გ/ლ MnSO4 + 79.2გ/ლ (NH4)2SO4 ; ელექტროგამოლექვის 

პირობები სპილენძის ელექტროდზე: 0.05ა/სმ2;  pH 6.5; t=300C; ელექტროგამოლექვის დრო 15წთ. 

SEM-ის სურათიდან ჩანს, რომ მოვერცხლისფრო დანაფარი სპილენძის ელექტროდზე იმდენად თხელია, რომ 

ქიმიურ შემადგენლობის გრაფიკზე შეიმჩნევა სპილენძის ელექტროდის  გავლენა.  pH 3.5- ზე და მაღალ დენის 

სიმკვრივეზე თხელ დანაფარებში მატულობს მანგანუმის შემცველობა, მაგრამ   დანაფარში  იზრდება 

დაძაბულობა - შეიმჩნევა ბზარები (სურ.4). 

 

 



სურ.4.  დანაფარის SEM და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან : 28.1გ/ლ (0.1მოლ/ლ)  NiSO4·7H20 

+27.5გ/ლ (0.1მოლ/ლ)  NTA + 0.33გ/ლ Na2SeO4 + 52.85გ/ლ MnSO4 + 79.2გ/ლ (NH4)2SO4 ; ელექტროგამოლექვის 

პირობები სპილენძის ელექტროდზე:  0.15ა/სმ2 ;  pH 3.5; t=300C; ელექტროგამოლექვის დრო 15წთ. 

მიღებული ექსპერიმენტალური შედეგებიდან  ჩანს, რომ ნიკელის კომპლექსის მაღალი მდგარდობის 

კონსტანტის სიდიდე EDTA-თან  მანგანუმის კომლექსთან შედარებით   განაპირობებს  დანაფარში მხოლოდ 

მანგანუმის ელექტროგამოლექვას. ხოლო NTA ლიგანდის შემთხვევაში კომპლექსების მდგრადობის 

კონსტანტების  შედარებით დაბალი სიდიდეების გამო ელექტროგამოლექვით მიღებულ თხელ დანაფარებში  

ნიკელის შემცველობა  გაცილებით ჭარბობს მანგანუმის რაოდენობას, მაგრამ   დანაფარში მატულობს  

შინაგანი დაძაბულობა.            

დანაფარების სტრუქტურაზე და შედგენილობაზე ლიგანდების დანამატების  განსხვავებული  გავლენის 

გამო, საინტერესო იყო ელექტროგამოლექვის ხსნარში ორივე ლიგანდის დანამატების არსებობის პირობებში  

ელექტროგამოლექვის პროცესის ჩატარება. მომზადებული იყო ხსნარები, რომლებშიც იცვლებოდა მხოლოდ 

ლიგანდების მოლური თანაფარდობები. სურ.5 ნაჩვენებია შენადნობის დანაფარის  SEM და ქიმიური 

შემადგენლობა, რომელიც მიღებლია  სპილენძის კათოდზე ხსნარიდან, რომელშიც ლიგანდების მოლური 

თანაფარდობა EDTA:NTA შეადგენდა 0.05:0.1    

 

 

სურ.5. დანაფარის SEM და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან: 28.1გ/ლ (0.1მოლ/ლ)  

NiSO4·7H20 + 18.625გ/ლ (0.05მოლ/ლ)  EDTA + 27.5გ/ლ (0.1მოლ/ლ) NNA +0.33გ/ლ Na2SeO4  + 52.85გ/ლ 

MnSO4+ 79.2გ/ლ (NH4)2SO4 ; ელექტროგამოლექვის პირობები  სპილენძის ელექტროდზე:  0.15ა/სმ2 ;  pH 

3.5; t=300C; ელექტროგამოლექვის დრო 15წთ. 

სურ.5-დან ჩანს, რომ Mn –Ni  დანაფარები უხარისხოა და  ძალიან თხელი -  დანაფარის შედგენილობის 

სპექტრში  სპილენძის ელექტროდის  გავლენა  შესამჩნევია. კათოდური დენის სიმკვრივის 0.15 – 0.25ა/სმ2  

ზღვრებში დანაფარები   მოვერცხლისფეროა და შენადნობის დენითი გამოსავალის სიდიდე   20%-ის 

ფარგლებშია; დანაფარის სისქე 5-7 μm. 



ელექტროგამოლექვის ხსნარში  ლიგანდებს EDTA:NTA შორის მოლური თანაფარდობის  0.1:0.05 

პირობებში მიღებული დანაფარები  კარგი ხარისხისაა და მასში ჭარბობს მანგანუმის შემცველობა  (სურ.6). 

 

სურ.6. დანაფარის SEM და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან: 28.1გ/ლ (0.1მოლ/ლ)   

NiSO4·7H20 + 37.25გ/ლ (0.1მოლ/ლ) EDTA+ 13.775 გ/ლ (0.05მოლ/ლ) NTA + 0.33გ/ლ Na2SeO4 + 52.85გ/ლ 

MnSO4+ 79.2გ/ლ (NH4)2SO4 ; ელექტროგამოლექვის პირობები  სპილენძის ელექტროდზე:  0.2ა/სმ2 ;  pH 3.5; 

t=300C;  ელექტროგამოლექვის დრო 15წთ. 

ელექტროგამოლექილი Mn –Ni  დანაფარები კათოდური დენის სიმკვრივის 0.2 – 0.3ა/სმ2  ფარგლებში  

მკვრივია და  დანაფარის სისქემ შეადგინა საშუალოდ   25-30 μm, ხოლო  დენითი გამოსავალი  43-45%.  

ხსნარში ორივე ლიგანდის ტოლი  მოლური თანაფარდობის პირობებში EDTA:NTA=0.1:0.1   მიღებული 

ელექტროდანაფარების SEM და ქიმიური შემადგენლობა  ნაჩვენებია სურ.7.   

  

სურ.7. დანაფარის SEM და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან: 28.1გ/ლ (0.1მოლ/ლ)NiSO4·7H20 

+ 37.25გ/ლ (0.1მოლ/ლ) EDTA+ 27.5 გ/ლ (0.1მოლ/ლ)NTA + 0.33გ/ლNa2SeO4 + 52.85გ/ლ MnSO4 + 79.2გ/ლ 

(NH4)2SO4; ელექტროგამოლექვის პირობები  სპილენძის კათოდზე:  0.15ა/სმ2 ;  pH 3.5; t=300C; 

ელექტროგამოლექვის  დრო 15წთ. 



სურ.7-დან ჩანს, რომ თანაბარი მოლური თანაფარდობით შემცველი ხსნარებიდან  მიღებული 

ელექტროდანაფარი შედგება არათანაბარი ზომის კრისტალებისაგან, რომელთა ცალკეულ აგლომერატებს 

შორის შეიმჩნევა ბზარები. შენადნობის დანაფარში ჭარბობს მანგანუმი (98.2% ) . 

მიღებული ექსპერიმენტების შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ განსაზღვრული შემადგენლობის ნიკელ-

მანგანუმის შემცეველი სულფატური ხსნარებიდან   პრაქტიკულად შეუძლებელია   Mn-Ni შენადნობების 

ხარისხიანი დანაფარების მიღება  ერთი ლიგანდის - EDTA-ას ან NTA-ას დანამატებით.  მაგრამ   მათი  

განსხვავებული  დენტატობის გამო   შესაძლებელი გახდა  გარკვეული მოლური თანაფარდობით  

(EDTA:NTA=0.1:0.05) დანამატის პირობებში ხარისხიანი Mn-Ni შენადნობის ელექტროგამოლექვა 42-45% 

დენითი გამოსავლით, რომელშიც  ჭარბობს ელექტროუარყოფითი მანგანუმი. ე.ი. ადგილი აქვს ე.წ. 

ანომალურ ელექტროგამოლექვას [17], რომლიც ზოგადად მდგომარეობს ელექტროუარყოფითი მეტალის 

უპირატეს გამოლექვაში  ელექტროდადებით მეტალთან შედარებით. Mn-Ni დანაფარის  მიღება მაღალი 

მანგანუმის შემცველობით,  ჩვენი ვარაუდით,  გამოწვეული უნდა იყოს ელექტროქიმიურად აქტიური 

ნიკელის კომპლექსის მაღალი მდგრადობის კონსტანტის სიდიდით და შესაბამისად მისი დაბალი აღდგენის 

სიჩქარით. ორივე ლიგანდის  დანამატების პირობებში, სავარაუდოდ ხსნარში მყარდება მეტალის 

კომპლექსებს შორის გარკვეული  წონასწორობა: 

                                             MeY2- + X3- ⇆  MeX-+ Y4-   ,                                      (8)                                                                                                                                

რომელთა წონასწორული კონცენტრაციები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ელექტროგამოლექილი 

დანაფარის შედგენილობაზე და მორფოლოგიაზე.    

ნიკელ-მანგანუმის სულფატების მოცემული შემცველი ხსნარიდან, რომელშიც ლიგანდების  EDTA და NTA  

ნარევის მოლური თანაფარდობა შეადგენდა 0.1: 0.05, ე.ი. როდესაც მიიღებოდა კარგი ხარისხის Mn-Ni 

დანაფარი, შევეცადეთ  სამმაგი Mn-Ni-Cu შენადნობის დანაფარის მიღებას  სპილენძის სულფატის მარილის 

დანამატის  პირობებში. ცნობილია, რომ ელექტროგამოლექვით სპილენძის შეყვანით Mn-Zn შენადნობში 

იზრდება სამმაგი შენადნობის Mn-Zn-Cu კოროზიამედეგობა და დანაფარის ელექტროდთან შეჭიდულობის 

უნარი [18].  

 Mn–Ni-Cu დანაფარების მიღება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მაღალ დენის სიმკვრივეებზე (0.3-1.4ა/სმ2), 

დანაფარის ხანგრძლივობის 7 წუთამდე შემცირებით და pH 6-7.5 პირობებში.  შენადნობის დენითი 

გამოსავალი იცვლებოდა 31-38%-ის ფარგლებში,  ხოლო დანაფარის სისქემ შეადინა  16-20 μm. სურ.8. 

ნაჩვენებია Mn-Ni-Cu შენადნობის მორფოლოგია  და ქიმიური  შემადგენლობა.  



 

სურ.8. დანაფარის SEM-ის სურათი და ქიმიური შემადგენლობა  მიღებული ხსნარიდან: 2.5გ/ლ 

CuSO4·5H2O+28.1გ/ლ NiSO4·7H20 + 37.25გ/ლ(0.1მოლ/ლ) EDTA + 13.775 გ/ლ (0.05მოლ/ლ)NTA + 

0.33გ/ლNa2SeO4 + 52.85გ/ლ MnSO4 + 79.2გ/ლ (NH4)2SO4 ; ელექტროგამოლექვის პირობები  ფოლადის  

კათოდზე:  0.15ა/სმ2;pH 6.5;  t=300C;  ელექტროგამოლექვის დრო 5წთ. 

Mn–Ni-Cu  დანაფარების კრისტალები სფერული ფორმისაა და მათი ზრდა მიმდინარეობს სვეტებად, 

რომელთა  შორის  ჩაღრმავებული ადგილებია, რაც სავარაუდოდ მიუთითებს ფოლადის კათოდის 

ზედაპირის  გარკვეულ ადგილებში პასიური ზედაპირის წარმოქმნაზე. ელექტროგამოლექვის 

ხანგრძლივობის გაზრდით 7 წთ-ზე ზემოთ  დანაფარი  ხდება მოშავო ფერის. სავარაუდოდ, ეს გამოწვეული 

უნდა იყოს ელექტროდის მიმდებარე ფენაში  მეტალთა აღდგენის პროცესის პარალელურად მიმდინარე 

თანაური ელექტროქიმიური რეაქციის  

2H20 +2e →H2 + 20H-                                (9) 

შედეგად გამოყოფილ ჰიდროქსილის იონებსა და მეტალის კომპლექსურ იონებს შორის 

ურთიერთმოქმედებით. 

             აღსანიშნავია, რომ ერთი ლიგანდის დანამატის შემთხვევაში აღნიშნული შემადგენლობის 

ხსნარებიდან კათოდური დენის სიმკვრივეების ფართო ზღვრებში დანაფარები შავია და ადვილად შორდება  

ელექტროდის ზედაპირს. ეს შედეგი მითითებს იმაზე, რომ მეტალთა შენადნობების ელექტროგამოლექვის 

პროცესში მნიშვნელოვანი როლი აქვს კათოდის ზედაპირზე წყლის მოლეკულების აღდგენის რეაქციით 

წარმოქმნილი ჰიდროქსილის იონებს, რომლებიც  იწვევენ მეტალთა ჰიდროქსიდების წარმოქმნას, რაც 

გამიხატება ელექტროდის ზედაპირის ბლოკირებაში და მეტალების ელექტროგამოლექვის პროცესის 

შეწყვეტაში.  

3.2 ელექტროლიზის იმპულსურ რეჟიმში ჩატარებული ექსპერიმენტების შედეგები 

მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამეცნიერო პუბლიკაციების  ანალიზი  აჩვენებს, რომ მეტალური და მათი 

შენადნობების ელექტროდანაფარების მიკროსტრუქტურის და თვისებების მოგიფიცირება შესაძლებელია 

არასტაციონარული, სხვადასხვა ფორმის დენების, ე. წ.  იმპულური ელექტროლიზის გამოყენებით.  



არასტაციონარული დენები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ კრისტალების ჩანასახების წარმოქმნაზე და 

ზრდაზე, რაც შემდგომში აისახება დანაფარების ფიზიკო-მექანიკურ თვისებებზე (მაღალი კოროზიული 

მდგრადობა, გაზრდილი  მიკროსიმტკიცე და   დაფარვის მაღალი სიჩქარე).  იმპულსურ დენზე მიღებული 

დანაფარების გაუმჯობესებული  ძირითადი სტრუქტურული ცვლილება  მდგომარეობს იმაში, რომ 

ელექტროლიტური დანაფარების კრისტალების საშუალო ზომები  შემცირებულია. ეს ძირითადად 

განპირობებულია კათოდური იმპულსის შემდეგ განსამუხტი მეტალის იონის კონცენტრაციის ძლიერ 

შემცირებასთან კათოდის ზედაპირთან, რაც იწვევს გადაძაბვის   გაზრდას  და ახალი კრისტალების 

ჩანასახების წარმოქმნისა და ზრდის პირობების ცვლილებას. იმპულსურ რეჟიმში ჩანასახების რაოდენობის 

მნიშვნელოვნი  გაზრდის გამო კრისტალების ზომები მცირდება. ასეთი მცირე ზომის კრისტალებისაგან 

შემდგარი დანაფარები, როგორც წესი, მტკიცე და პლასტიკურია, გააჩნიათ ნაკლები შინაგანი დაძაბულობა 

და ნაკლები ფორიანობა.  

       ელექტროდული პროცესის მიმდინარეობაზე მიზანმიმართული  გავლენის მოხდენის მიზნით შერჩეული 

იყო  იმპულსური რეჟიმის პარამეტრები. ჩვენს ცდებში გამოყენებული იყო უნიპოლარული დენის პროგრამა, 

ე.ი. პოლარობის ცვლილების გარეშე. ზოგადად, იმპულსური დენის სიმკვრივის მნიშვნელობიდან (ipeak)  τon  

პერიოდის განმავლობაში (იმპულსის დრო), რომელსაც  შემდგომ მოყვება რელაქსაციის დრო  τoff  -

ელექტროდზე დენის მიწოდების გარეშე (იმპულსის პაუზის დრო) გამოითვლება საშუალო დენის სიმკვრივე 

ik  = ipeak  · τon / (τon + τoff) = ipeak · γ = ipeak · τon · υ, სადაც  იმპულსის სიხშირე υ = 1 / (τon + τoff).    ჯამური დრო, რომელის 

განმავლობაში   დენი გაივლის ხსნარში ანუ იმპულსის განჭოლვადობა  გაიანგარიშება ფორმულით:  

γ = τon / (τon + τoff) = τon · υ 

უნდა აღინიშნოს, რომ პროცესის ინტენსიფიკაცია იმპულსურ რეჟიმში დაკავშირებულია  ik გაზრდასთან. 

როგორც წესი,  იმპულსში კათოდური დენის სიმკვრივე ik მეტია  მუდმივი დენის პოლარიზაციის 

შემთხვევასთან შედარებით. პრაქტიკაში ხშირად გამოყენებული იმპულსის კათოდური დენის სიმკვრივე 2-

100-ჯერ აღემატება ზღვრული დენის სიმკვრივის მნიშვნელობას. მუდმივი დენის შემთხვევაში  

პრაქტიკულად შეუძლებელია ზღვრული დენის პირობებში ხარისხიანი დანაფარების მიღება. კათოდური 

იმპულსის შემდეგ განსამუხტი მეტალის იონის კონცენტრაცია კათოდის ზედაპირთან ძლიერ ეცემა, რაც 

იწვევს გადაძაბვის   გაზრდას, რის გამოც იცვლება ახალი კრისტალების ჩანასახების წარმოქმნისა და ზრდის 

პირობები. იმპულსურ რეჟიმში ჩანასახების რაოდენობა მნიშვნელოვნად  იზრდება. ამის გამო კრისტალების 

ზომები მცირდება. ასეთი მცირე ზომის კრისტალებისაგან შემდგარი დანაფარები, როგორც წესი, მტკიცე და 

პლასტიკურია და გააჩნია ნაკლები შინაგანი დაძაბულობა და ნაკლებ ფორიანია.  

ექსპერიმენტებში გამოყენებული იმპულსური ელექტროგამოლექვის პარამეტრების სიდიდეები 

პარამეტრები                                                                   ზღვრები 

1.იმპულსის დრო (τon), ms ............................................   0.1-10 



2. იმპულსის პაუზა (τoff), ms........................................   10-30 

3.  იმპულსის დენის სიმკვრივე (ik), მა/სმ2..................   250-800 

4.იმპულსის განჭოლვადობა (γ), % .............................    1-44 

   მუდმივი დენის რეჟიმში, როგორც ეს აღნიშნული იყო ზემოთ,  დანაფარებში მანგანუმის შემცველობა 98%-

ის ფარგლებშია, მაგრამ   იმპულსური დენის რეჟიმის პირობებში, როდესაც იზრდებოდა იმპულსის 

განჭოლვადობა ანუ იმპულსის პაუზა მცირდებოდა,  შენადნობის დანაფარში კლებულობდა ნიკელის 

შემცველობა. აღსანიშნავია იმპულსური დენის ცალკეული პარამეტრების ცვლილების მნიშვნელოვანი 

გავლენა  დანაფარის კრისტალების ზომებზე. კერძოდ,  მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპიის 

გამოყენებით მიღებულ სურათებზე შეინიშნება დანაფარის კრისტალების ზომების შემცირება იმპულსის 

დროის გაზრდით (1 ms- დან    10ms-მდე), რაც დაკავშირებული უნდა იყოს კრისტალების ჩანასახების 

რაოდენობის გაზრდასთან მაღალი გადაძაბვის პირობებში. ხოლო იმპულსის პაუზის გაზრდით (10 ms- 

დან    30 ms-მდე)  კრისტალების ზომები იზრდება. ამ შემთხვევაში დიდი ზომის კრისტალების წარმოქმნა  

იმპულსის პაუზის გაზრდით შეიძლება აიხსნას  დანამატის ან წყალბადის ატომების დესორბციით, 

რომელიც ააქტივებს კრისტალების ჩანასახის ზრდას; ასევე  შესაძლებელია აიხსნას ე.წ. 

რეკრისტალიზაციის პროცესის არსებობით, რომლის მიხედვით მსხვილი მარცვლები 

თერმოდინამიკურად უფრო სტაბილურია, ხოლო გაზრდილი პაუზის დრო უზრუნველყოფს სისტემის 

სტაბილიზაციას და მარცვლის გაზრდას. რადგან იმპულსის პაუზის გაზრდის პირობებში  მცირდება 

გადაძაბვის სიდიდე, ამიტომ  შესაბამისად იზრდება კრისტალის მარცვლის ზომები.  

იმპულსში დენის სიმკვრივის გაზრდით მატულობს კათოდის პოლარიზაცია, რაც გამოიხატება კათოდურ 

დანალექში მანგანუმის შემცველობის გაზრდით. ეს ბუნებრივია, რადგან მანგანუმის იონების განმუხტვის 

პოტენციალი  მნიშვნელოვნად უარყოფითია ნიკელის იონების აღდგენის პოტენციალთან შედარებით. 

მაშასადამე, იმპულსის რეჟიმის პარამეტრების  შერჩევით შესაძლებელი გახდა ელექტროგამოლექვით 

მიღებული  Mn-Ni და Mn-Ni-Cu დანაფარების კრისტალების ზომებისა და შედგენილობის ცვლილება. 

ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ კრისტალის ზომები და შედგენილობა მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენენ დანაფარების მექანიკურ სიმტკიცეზე  და პლასტიკურობაზე [ 8-10 ]. 

დასკვნები 

სტაციონარული ელექტროლიზით მიღებულია მანგანუმის შედარებით მაღალი შემცველობის Mn(98.2%)-Ni 

და Mn(96.5%)-Cu-Ni  შენადნობების ხარისხიანი დანაფარები  შესაბამისი მეტალების სულფატური 

ხსნარებიდან კომპლექსწარმომქმნელი ლიგანდების EDTA და NTA ნარევის (მოლური თანაფარდობით 

0.1:0.05) და ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების  (Na2Se04)    დანამატების პირობებში.  



დადგენილია, რომ ხარისხიანი Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  შენადნობების დანაფარების ელექტროგამოლექვისათვის 

შერჩეული კომპლექსშემცველი ხსნარი    შეიცავს განსაზღვრული  თანაფარდობით   მეტალთა იონების  

კონცენტრაციებს და გარკვეული ლიგანდის ან ლიგანდთა ნარევის დანამატებს. შენადნობების დანაფარების  

შედგენილობაზე, გარეგნულ სახეზე და ელექტრგამოლექვის პროცესის პარამეტრებზე (დენის სიმკვრივე, 

ხსნარის pH, ელექტროლიზის დრო) მნიშვნელოვანი  გავლენა აქვს მეტალთა თანადალექვის პარალელურად 

მიმდინარე   თანაური რეაქციის - წყლის აღდგენის შედეგად წარმოქმნილ ჰიდროქსილის იონებს.  

დადგენილია, რომ უფრო ელექტროდადებითი პოტენციალის  ნიკელის იონის კომპლექსის მაღალი  

მდგრადობის კონსტანტა EDTA-თან ელექტროუარყოფითი პოტენციალის  მანგანუმის იონის შესაბამის 

კომპლექსთან შედარებით განაპირობებს მხოლოდ მანგანუმის ელექტროგამოლექვას, რაც ჩვეულებრივი 

(ლიგანდის დანამატის გარეშე) წყალხსნარებიდან  შეუძლებელია.  

იმპულსური დენის რეჟიმის პირობებში მიღებულია ხარისხიანი Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  დანაფარები. 

იმპულსური დენის ცალკეული პარამეტრების ცვლილებებით შესაძლებელი გახდა Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  

დანაფარების კრისტალების ზომების და შედგენილობების რეგულირება, რაც, როგორც ცნობილია 

სამეცნიერო ლიტერატურიდან,   მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს დანაფარების მექანიკურ სიმტკიცეზე და 

პლასტიკურობაზე.  
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. სტატიაში განხილულია სტაციონარული ელექტროლიზით მიღებული მანგანუმის შედარებით 

მაღალი შემცველობის Mn(98.2%)-Ni და Mn(96.5%)-Cu-Ni  შენადნობების ხარისხიანი დანაფარები  

შესაბამისი მეტალების სულფატური ხსნარებიდან კომპლექსწარმომქმნელი ლიგანდების EDTA და NTA 

ნარევის (მოლური თანაფარდობით 0.1:0.05) და ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების  (Na2Se04)    

დანამატების პირობებში.  

დადგენილია, რომ ხარისხიანი Mn-Ni და Mn-Cu-Ni  შენადნობების დანაფარების 

ელექტროგამოლექვისათვის შერჩეული კომპლექსშემცველი ხსნარი    შეიცავს განსაზღვრული  

თანაფარდობით   მეტალთა იონების  კონცენტრაციებს და გარკვეული ლიგანდის ან ლიგანდთა ნარევის 

დანამატებს. შენადნობების დანაფარების  შედგენილობაზე, გარეგნულ სახეზე და ელექტრგამოლექვის 

პროცესის პარამეტრებზე (დენის სიმკვრივე, ხსნარის pH, ელექტროლიზის დრო) მნიშვნელოვანი  

გავლენა აქვს მეტალთა თანადალექვის პარალელურად მიმდინარე   თანაური რეაქციის - წყლის 

აღდგენის შედეგად წარმოქმნილ ჰიდროქსილის იონებს.  

დადგენილია, რომ უფრო ელექტროდადებითი პოტენციალის  ნიკელის იონის კომპლექსის მაღალი  

მდგრადობის კონსტანტა EDTA-თან ელექტროუარყოფითი პოტენციალის  მანგანუმის იონის შესაბამის 

კომპლექსთან შედარებით განაპირობებს მხოლოდ მანგანუმის ელექტროგამოლექვას, რაც 

ჩვეულებრივი (ლიგანდის დანამატის გარეშე) წყალხსნარებიდან  შეუძლებელია.  

2. სტატიაში მოყვანილია ახალი ჰიდრო-ელექტრომეტალურგიული  ტექნოლოგიით  

ელექტროლიტური მეტალური მანგანუმის, ელექტროლიტური  γ-MnO2 და მანგანუმის სულფატის 

მონოჰიდრატის(MnSO4∙H2O)   ერთდროული მიღების   მსხვილლაბორატორიული გამოცდის შედეგები. 

შემოთავაზებული ტექნოლოგიური სქემა  შედგება დიდი და მცირე ტექნოლოგიური პროცესების 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X/186/supp/C


წრედისაგან. დიდი წრე მოიცავს: ა)მანგანუმის აღდგენილი კონცენტრატის გამოტუტვას 

კონცენტრირებული გოგირდმჟავათი; ბ) მიღებული MnSO4-ის ხსნარის ჰიდროლიტიკურ და 

სულფიდურ გაწმენდას; გ) გაწმენდილი კონცენტრირებული MnSO4-ის ხსნარის 

მარალტემპერატურული ავტოკლავური დამუშავებით კრისტალური მანგანუმის სულფატის 

მონოჰიდრატის მიღებას; დ) ავტოკლავიდან გამოსული ცხელი ხსნარით AMI-7001S ანიონიტური 

მემბრანით განცალკევებული ანოლიტის კვებას, სადაც ტიტანის ანოდზე მიიღება  γ-MnO2 . მცირე 

წრედი შედგება:  გამოკრისტალებული MnSO4∙H2O-ით კათოლიტის მომზადებას და კორექტირებას, 

სადაც ტიტანის კათოდზე  გამოილექება მეტალური მანგანუმი 60% დენითი გამოსავლით. მემბრანიანი  

ელექტროქიმირ რეაქტორის  ანოლიტსა და კათოლიტეს შორის განსხვავებული ტემპერატურული 

რეჟიმის შენარჩუნებისათვის გამოყენებულია თბური ტუმბო, რომელიც ამცირებს სითბური ენერგიის 

ხარჯს დაახ. ორჯერ  ელექტრული გამაცხელების გამოყენებასთან შედარებით.  ელექტრული ენერგიის 

ხარჯი მეტალური მანგანუმზე შეადგენს 9.67 ვტსთ/გ, მანგანუმის დიოქსისზე 3.75 ვტსთ/გ და 

მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატზე 0.884ვტსთ/გ.  

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მომხსენებელი: ჯ.შენგელია; 

ავტორები:ლეჟავა თ., შენგელია 

ჯ., წურწუმია გ., ქოიავა ნ., 

გოგოლი დ., გორელიშვილი გ., 

ბერიაშვილი ლ. 

„სათბური აირის პრობლემის 

გადაჭრის  გზები მანგანუმის 

ჰიდროელექტრომეტალურგიაში“

პროფ. ვ. ერისთავის 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია 

„გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება“.  , გვ. 63-65.  

 

თბილისი, 2019, 11-12 ნოემბერი; 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

6.3. პატენტი 

1. გაცემულია საქართველოს პატენტი სასარგებლო მოდელზე №14904/2 (23.05.2019) - დ. 

გოგოლი, გ.წურწუმია, ო.თვარაძე.  „ ელექტროლიტი შენადნობის თუთია-ბისმუტ-მანგანუმის  

დანაფარის ელექტროგამოლექვისათვის“  

 

 



 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

„მანგანუმის სამთო-გამამდიდ-

რებელი წარმოების ნარჩენების 

უტილიზაციის ტექნოლოგიის 

შემუშავება“ 

 დაწყება  -      2018წ  19.XII          

დამთავრება - 2021წ 19. XII 

თ.ლეჟავა, პროექტის ხელმძ-

ღვანელი.  

პასუხისმგებელია პროექტის 

გეგმა-გრაფიკით  გათვალის-

წინებული ყველა სამუშაოების 

შესრულებაზე; მონაწილეობს  

ექსპერიმენტების დაგეგმვასა და 

შედეგების განხილვაში,   

ანგარიშების შედგენა-

გაფორმებაში და მისი 

სამეცნიერო ფონდში წარდგენაში.  

დ.გოგოლი, პროექტის კოორ-

დინატორი.  

პასუხისმგებელია  სამუშაო გეგ-

მით გათვალისწინებული 

მასალებისა, რეაგენტებისა და 

ხელსაწყობის შეძენაზე და მასზე  

კონტროლზე; მონაწილეობს 

ყველა დაგეგმილ ექსპერიმენ-

ტებში. 

გ.წურწუმია, ძირითადი შემსრ-

ულებელი. 

პასუხისმგებელია  ელექტრო-

ქიმიური გამოტუტვის დანა-

დგარების  კონსტრუქციის შემუ-

შავებაში  და მათ გამოცდაში.  

მონაწილეობს  სამომავლო   



ექსპერიმენტების დაგეგმვაში და 

შედეგების განხილვაში. 

ჯ.შენგელია, ძირითადი შემსრ-

ულებელი.  

პასუხისმგებელია ტექნოგენური 

ნარჩენების (შლამების, კუდების)  

რკინა (+2)-ით პერკოლაციური 

გამოტუტვის პროცესის შესწავ-

ლაზე;  ასევე მიღებული 

ხსნარებიდან ანოდზე მანგანუმის 

დიოქსიდის ელექტროგამო-

ლექვისა   და ერთდროულად 

ნახშირბადოვანი ქეჩის კათოდზე 

გამომტუტავი რკინა (+2) იონების 

ელექტროგენერაციის პროცესე-

ბის კვლევაზე და შედეგების 

გაანალიზებაზე. მონაწილეობს 

სამომავლო ექსპერიმენტების 

დაგეგმვაში და ანგარიშების 

შედგენაში. 

ნ. ქოიავა, ძირითადი შემსრ-

ულებელი. 

პასუხისმგებელია  ექსპერიმენ-

ტების მომზადებაზე,  ჩატარებაზე 

და შედეგების გახილვაში 

მონაწილეობაზე . 

გ.გორელიშვილი, ძირითადი 

შემსრულებელი. 

პასუხისმგებელია ყველა 

ექსპერიმენტში გამოყენებული 

კონსტრუქციების დიზაინის 

შექმნაზე და გამოცდაზე; და 

ექსპერიმენტებში მონაწილე-

ობაზე. 

ლ. ბერიაშვილი, ძირითადი 

შემსრულებელი. 

მონაწილებს ყველა დაგეგმილ 

ექსპერიმენტებში და 

პასუხისმგებელია დანადგარების 

გამართულ მუშაობაზე. 

ვ. ჩაგელიშვილი, ძირითადი 

შემსრულებელი. 



პასუხისმგებელია ტექნოგენური 

ნარჩენების  სინჯების აღებაზე 

ჭიათურის სამრეწველო აუზში 

არსებული შლამსაცავებიდან და 

გამამდიდრებელი ფაბრიკების  

მიმდებარე ტერიტორიებიდან და 

მის ანალიზზე; მონაწილეობს 

პილოტური ტექნოლოგიური 

ხაზის დაგეგმარებასა და 

გაშვებაში.  

 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი  პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

I პროექტი 

პროექტის გეგმა-გრაფიკის მიხედვით (1 საანგარიშო პერიოდი) შესრულდა შემდეგი სამუშაოები: 

  1. აღებულია  ნიმუშები  ჭიათურის სამრეწველო აუზში არსებული შლამსაცავებიდან  და გამამდიდრებელი 

ფაბრიკების  მიმდებარე ტერიტორიიდან  და განსაზღვრულია მათი ქიმიური, გრანულომეტრული და 

მინერალოგიური შედგენილობა.  

2. დამზადებულია სხვადასხვა  კონსტრუქციის ელექტროქიმიური რეაქტორები მანგანუმშემცველი 

ტექნოგენური ნარჩენების ე.წ. ex-cell რეჟიმში ელექტროქიმიური გადამუშავებისთვის.  ნახშირბადოვანი 

ქეჩის კათოზე გენერირებული რკინა(+2) იონების გამოყენებით შესწავლილია ნარჩენების  გამომტუტვის 

პროცესი ხსნარის ცირკულაციის სიჩქარისაგან, გოგირდმჟავასა და რკინა (+2) იონების კონცენტრაციისაგან, 

გაბარიტული  კათოდური დენის სიმკვრივისაგან დამოკიდებულებებით  მანგანუმის გამოტუტვის ხარისხზე. 

3.შემუშავებულია, დამზადებულია და გამოცდილია ელექტროქიმიური რეაქტორები ნარჩენების 

ელექტროქიმიური გამოტუტვისათვის ე.წ. in-cell რეჟიმში; ჩატარებულია ტექნოგენური ნარჩენების 

(შლამების, კუდების) დაფქვის პროცესი, ე.წ. სველი მეთოდით;  შესწავლილია ნარჩენების სუსპენზიის 

ელექტროქიმიური გამოტუტვა ნახშირბადოვანი და უჟანგავი ფოლადის ბადის კათოდების გამოყენებით; 

დაგენილია, რომ ნახშირბადის ქეჩის კათოდის გამოყენება in-cell რეჟიმში ნარჩენების გამოტუტვისთვის 

დაკავშირებულია გარკვეულ სიძნელეებთან, რომელთაგან მნიშვნელოვანია მისი გაბიდვნა   გამოტუტული 

მყარი ნაწილაკებით, რომლებიც იწვევს ელექტროქიმიურ რეაქტორზე ძაბვის ზრდას. 

4. შეძენილია საპილოტე ტექნოლოგიური ხაზების გასამართად  მუდმივი დენის გამმართველები, 

პერესტალტიკური ტუმბო და მჟავაგამძლე ტუმბოები. შექმნილია წინაკომერციული  საპილოტე დანადგარი 

(კომერციული პროტოტიპი) ნარჩენების ელექტროქიმიური გადამუშავებისათვის  და გაწყებულია  მისი 

გამოცდა გამსხვილებულ მასშტაბში. 
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2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ლ. ჯაფარიძის სახელობის დენის 

ქიმიური წყაროებისა და საელექტროდე მასალების ლაბორატორია. 

 

 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

1. თ. ჩახუნაშვილი, თ. როყვა, 

ზ. ვაწაძე, მ. დადუნაშვილი, 

ჟ. ქებაძე, ნ. ბუთლიაშვილი, 

დ. ძანაშვილი, ე. მატარაძე, 

თ. ახვლედიანი, ა. გურჯიძე, 

ე. შაფაქიძე 

სტატიის სათაური: 

ჭიათურის 

მანგანუმშემცველი საწარმოო 

ნარჩენების გამოყენებით 

ბაზარზე მოთხოვნილების 

მქონე ქიმიური პროდუქციის 

მიღების ტექნოლოგიის 

დამუშავება 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის შრომები. სტატია 

გადაცემულია და მიღებულია 

დასაბეჭდად.  

 

 

 

 

 

 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1. თ. ჩახუნაშვილი, თ. როყვა, ზ. 

ვაწაძე, მ. დადუნაშვილი, ჟ. 

ქებაძე, ნ. ბუთლიაშვილი, დ. 

ძანაშვილი, ე. მატარაძე, თ. 

ახვლედიანი, ა. გურჯიძე, ე. 

შაფაქიძე 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 

80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია 

„გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება“. თეზისების 

ISBN 978-9941-8-1875-2 



2 
 

 კრებული. თბილისი 2019 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ლ. ჯაფარიძის სახელობის დენის 

ქიმიური წყაროებისა და საელექტროდე მასალების ლაბორატორია.ლაბორატორიის 

ხელმღვანელი თემურ ჩახუნაშვილი. პროექტის შესრულებაში ჩართული პერსონალი: თემურ 

ჩახუნაშვილი, თეიმურაზ როყვა, ზინაიდა ვაწაძე, მერაბ დადუნაშვილი, ნანული 

ბუთლიაშვილი, დალი ძანაშვილი.  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 

საქართველოს 

მანგანუმშმცველი 

ნედლეულის ბაზაზე 

კონკურენტუნარიანი 

პროდუქციის წარმოების 

ორგანიზაციის მეცნიერულ-

ტექნიკური, ტექნოლოგიური 

და საპროექტო საკითხების 

დამუშავება 

 

2019 წლის ეტაპი: 

საქართველოს 

მანგანუმშემცველი 

ნედლეულიდან ქიმიური 

პროდუქტების მისაღები 

საცდელ-სამრეწველო 

წარმოების წინასაპროექტო 

კვლევები.  

 

2018-2020 წლები 

1. თემურ ჩახუნაშვილი, პოექტის 

ხელმძღვანელი. პროექტის 2019 

წლის ეტაპის გეგმის შედგენა, 

გეგმის შესრულების კონტროლი, 

მიღებული შედეგების განხილვა, 

წლიური ანგარიშის შედგენა  

2. თეიმურაზ როყვა, უფროსი 

მეცნიერი-თანამშრომელი. 

ელექტროლიზის პროცესის 

მომსახურება, ცდების ჩატარება, 

მონაცემების დამუშავება.  

3. ზინაიდა ვაწაძე, მეცნიერი-

თანამშრომელი. გამოტუტვისა 

და ხსნარების მიღების პროცესის 

მომზადება, ცდების ჩატარება, 

მიღებული შედეგების 

დამუშავება. 

4. მერაბ დადუნაშვილი, 

ინჟინერი. მოწყობილობის 

მომსახურება, მათი მომზადება 

ცდებისათვის, ცდების 
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ჩატარებაში მონაწილეობა.  

5. ნანული ბუთლიაშვილი, 

მეცნიერი-თანამშრომელი. 

ქიმიური ანალიზის 

მეთოდიკების დამუშავება, 

ანალიზის ჩატარება, შედეგების 

განხილვაში მონაწილეობა.  

6. დალი ძანაშვილი, უფროსი 

მეცნიერი-თანამშრომელი. 

ანალიზის ჩატარება ფიზიკურ-

ქიმიური მეთოდებით 

(რენტგენო-ფლუორესცენტული 

ანალიზი, ატომურ-

ადსორბციული 

სპექტროფოტომეტრია). 

 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

პირველ რიგში შევეხოთ საანაგრიშო პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების აქტუალობას. ცნობილია რომ 

ქვეყნის პროგრესისა და მდგრადი განვითარების საფუძველია მძლავრი ეკონომიკა. მისი ძირითადი დარგი, 

რომელიც ხელს უწყობს ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებას, არის მრეწველობა, კერძოდ, მძიმე 

მრეწველობა. სამწუხაროდ, სადღეისოდ საქართველოს აქვს სუსტად განვითარებული მრეწველობა, 

რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია საბჭოთა პერიოდში აშენებული და ამჟამად მეტწილად არასრული 

დატვირთვით მომუშავე საწარმოებით. ამიტომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის 

აქტუალურია უახლოეს პერიოდში თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნილების მქონე ხარისხიანი 

პროდუქციის მწარმოებელი სამრეწველო ობიექტების ამოქმედება.  

 

ცნობილია აგრეთვე, რომ საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ბუნებრივ ნედლეულს წარმოადგენს მანგანუმის 

მადნები ჭიათურის საბადოს სახით. ამ საბადოს ექსპლუატაცია საშუალებას იძლევა წარმოებული იქნას 35-

40% მანგანუმის შემცველი კონცენტრატები, რომელთა გადამუშავებით ზესტაფონის ფეროშენადნობთა 

ქარხანაში იწარმოება საექსპორტო პროდუქცია მანგანუმიანი ფეროშენადნობების სახით მეტალურგიული 

მრეწველობისათვის.  

 

ფეროშენადნობების გარდა მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში არის მნიშვნელოვანი მოთხოვნილება 

მანგანუმშემცველ ქიმიურ პროდუქციაზე, როგორიცაა ელეტროლიზუმი მანგანუმის დიოქსიდი, მანგანუმის 

სულფატი, მანგანუმის სხვა ოქსიდები, მანგანუმშემცველი მარილები. ელქტროლიზური მანგანუმის 

დიოქსიდი (ემდ) უმნიშვნელოვანესი მანგანუმშემცველი პროდუქტია. განვლილ ათწლეულებში მას 

აწარმოებდნენ და ახლაც აწარმოებენ ინდუსტრიულად ყველაზე განვითარებული ქვეყნები - იაპონია, აშშ, 

ავსტრალია და სხვები. უკანასკნელი ორი ათწლეულის განმავლობაში დიდ წარმატებებს ემდ-ის წარმოებაში 

მიაღწია ჩინეთმა, რომელიც ამჟამად მსოფლიოში გამოშვებული ემდ-ის 60%-ს აწარმოებს.  

 

ემდ-ის მწარმოებელ ქვეყნებს მიეკუთვნებოდა საქართველოც. არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტის დენის ქიმიური წყაროებისა და  საელექტროდე მასალების ლაბორატორიას ჭიათურის 
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მანგანუმშემცველი ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავების მდიდარი გამოცდილება აქვს. 

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის სამოცდაათიან წლებში აღნიშნულ ლაბორატორიაში ჭიათურის მანგანუმის 

კონცენტრატების გამოყენებით დამუშავდა ემდ-ის მიღების ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება 

მაღალხარისხოვანი დენის ქიმიური წყაროების (გალვანური ელემენტების) დასამზადებლად. ამ 

ტექნოლოგიის ბაზაზე 1975 წელს რუსთავის საწარმოო გაერთიანება „აზოტში“ ექსპლუატაციაში შევიდა 

აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი ემდ-ის მწარმოებელი საამქრო, რომელიც საბჭოთა კავშირის ელემენტების 

დამამზადებელ ქარხნებს ამარაგებდა იმ დროისათვის მაღალი ხარისხის ემდ-ით. რუსთავში წარმოებულ 

ემდ-ს ორჯერ მიენიჭა ხარისხის ნიშანი. ემდ-ის მიღების ჩვენს მიერ დამუშავებულ ტექნოლოგიაზე 

გაცემული იყო პატენტები საზღვარგარეთის ოთხ ქვეყანაში, მათ შორის აშშ-სა და გერმანიაში. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ემდ საქართველოში აღარ იწარმოება. ამჟამად დენის წყაროების 

ლაბორატორიაში ტარდება სამუშაოები ემდ-ისა და სხვა მანგანუმშემცველი პროდუქტების მიღების 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დამუშავებისა და სრულყოფის მიმართულებით. 

ემდ-ს გამოყენების ფართო სპექტრი აქვს. ის პირველ რიგში გამოიყენება პრაქტიკაში ყველაზე მეტად 

გავრცელებულ დენის ქიმიურ  წყაროებში - მანგანუმ-თუთიის სისტემის ელემენტებში, როგორც 

მარილხსნარიანში (ლეკლანშეს ტიპის ელემენტები), ასევე ტუტეხსნარიან (ალკალაინ) ელემენტებში. 

უკანასკნელ წლებში ემდ სულ უფრო მეტ გამოყენებას პოულობს ლითიუმ-იონური აკუმულატორების 

საკათოდე  მასალის - ლითიუმ-მანგანუმიანი შპინელების წარმოებაში. ემდ გამოიყენება აგრეთვე 

ფერიტების წარმოებაში ელექტრონული მრეწველობისათვის. ჩვენს მიერ საანგარიშო პერიოდში 

ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ემდ-ის აღდგენით შეიძლება მივიღოთ გამოყენების ფართო სპექტრის 

მქონე მაღალი სისუფთავის მანგანუმის მონოქიდი - MnO,  აგრეთვე მანგანუმის სხვა ოქსიდები. ჩვენს მიერ 

ჩატარებულმა კვლევებმა და გათვლებმა, აგრეთვე ლიტერატურაში არსებულმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ ემდ 

შეიძლება გამოყენებული იქნას ყველა იმ სფეროში,სადაც გამოიყენება ნატურალური (ბუნებრივი) 

მანგანუმის დიოქსიდი (ნმდ), იმ შემთხვევაში, თუ ემდ-ის გასაყიდი ფასი საკმარისად დაბალი იქნება, 

გამომდინარე მისი თვითღირებულებიდან. ემდ-ს რიგი უპირატესობები აქვს ნატურალურ მანგანუმის 

დიოქსიდთან  შედარებით: ძირითადი ნივთიერების - MnO2 უფრო მაღალი შემცველობა (MnO2 ემდ-ში  90%-

ზე მეტია,  ნმდ-ში კი 70-85%), მავნე მინარევების - ძირითადად მძიმე ლითონების გაცილებით ნაკლები 

შემცველობა (რამდენმე ათეულჯერ და მეტად), უკეთესი ჟანგვითი თვისებები და სხვა. ემდ-ის გამოყენების 

ეს სფეროები შეიძლება იყოს: 1) ქიმიური მრეწველობა (ოლიფის, ზეთების, ცვილის, ქიმიური რეაგენტების, 

კატალიზატორების წარმოება, აგრეთვე სამედიცინო პრეპარატების წარმოება); 2) ლაქსაღებავების წარმოება 

(სხვადასხვა სახის პიგმენტები, სიკატივები); მეტალურგია (როგორც დამჟანგავი თუთიისა და სპილენძის 

ჰიდრომეტალურგიაში) ფოლადის წარმოება - ფოსფორისა და გოგირდისგან გაწმენდა); 4) მინის და 

ფაიფურის წარმოება; 5) მშენებლობა (კერამიკული ნაკეთობები, ხელოვნური გრანიტი და მარმარილო, 

წითელი კერამიკული აგური, მომინანქრებული სანტექნიკური ნაკეთობები); 6) სასმელი და ტექნიკური 

წყლის გაწმენდა, გაზების გაწმენდა). 

ჩვენს მიერ ჭიათურის მანგანუმშემცველი ნედლეულის - როგორც სხვადასხვა ხარისხის კონცენტრატების, 

ასევე საწარმოო ნარჩენების გამოყენებით დამუშავებულია ემდ-ის მიღების თანამედროვე სამრეწველო 

ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა წარმოებული იქნას გამოყენების ზემოაღნიშნული სფეროების 

შესაბამისი ხარისხის ემდ, გამომდინარე ბაზრის მოთხოვნილებებიდან. ჩვენს მიერ დამუშავებულ 

ტექნოლოგიაში გათვალისწინებულია  ემდ-ის მისაღები საელექტროლიზე  ხსნარის (MnSO4-ის ხსნარი) 

გაწმენდის სამი მეთოდი: გოეთიტური, სულფიდური და იაროზიტული. დენის წყაროებში გამოსაყენებელი 

მაღალი ხარისხის ემდ-ის მისაღებად საჭიროა ხსნარის გაწმენდის სამივე მეთოდის გამოყენება. 

ტექნოლოგიური პროცესის მსვლელობისას მანგანუმის სულფატის ხსნარი სუსპენზიის სახით გაივლის 

თანმიმდევრობით სამივე მეთოდის გამოსაყენებლად დადგმული რეაქტორების კასკადში. სხვა 

შემთხვევებში მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად შეიძლება საკმარისი იყოს გაწმენდის მხოლოდ 

ორი მეთოდის გამოყენება. შესაბამისად გასაწმენდი ხსნარი გატარებული იქნება მხოლოდ ამ 

მეთოდებისათვის განკუთვნილ რეაქტორებში, რაც გააიაფებს წარმოებულ ემდ-ს მისი მოხმარების 



5 
 
გარკვეული სფეროებისათვის.  

ჩვენს მიერ  ემდ-ს მისაღებად გამოცდილია ჭიათურის სხვადასხვა სახის კონცენტრატები: პეროქსიდური,  

ოქსიდური, კარბონატული, აგრეთვე რუსთავის ემდ-ის მსხვილტონაჟიანი წარმოების ნარჩენი შლამები. 

ბოლო პერიოდში გამოიცადა ჭიათურის მადნების გამდირების ნარჩენები (შლამები და კუდები). 

ჩვენს მიერ მიღებული ემდ-ის ხარისხობრივი მახასიათებლების შედარება მოწინავე უცხოური ფირმების 

მიერ წარმოებული ემდ-ის მახასიათებლებთან აჩვენა ამ მახასიათებლების საკმარისი თანხვედრა. ეს 

მიუთითებს ჩვენს მიერ მიღებული პროდუქციის შესაბამისობაზე საერთაშორისო მოთხოვნებისადმი.  

საანგარიშო პერიოდში ჩვენს მიერ დამუშავებულია წელიწადში 6 ათას ტონა ედმ-ზე გათვლილი საცდელ-

სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიური სქემა, რომელიც 80-მდე პოზიციის ტექნოლოგიურ 

მოწყობილობასა და დანადგარს შეიცავს. შესაბამისი გაანგარიშებით დადგენილია მათი ჯამური 

ღირებულება.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული სამეცნიერო -კვლევითი და გამსხვილებული მასშტაბის საცდელი სამუშაოების, 

აგრეთვე ემდ-ის საცდელ სამრეწველო და სამრეწველო წარმოებათა ექსპლუატაციის შედეგად მიღებული 

მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილია 1 ტ ემდ-ის მიღების თვითღირებულების კალკულაცია 

ჭიათურის მანგანუმის მადნების გამდიდრების ნარჩენების (შლამების) გამოყენებით 6 ათასი ტონა  წლიური 

წარმადობის საცდელ-სამრეწველო წარმოებისათვის. ზემოაღნიშნული სიმძლავრის ემდ-ის საცდელ 

სამრეწველო წარმოების პროექტი დამუშავდება  ჩვენი აქტიური მონაწილეობით ჩვენს მიერვე 

მომზადებული დაპროექტებისათვის საჭირო საწყისი მონაცემების საფუძველზე. საწყის მონაცემებში 

თავმოყრილი იქნება ყველა ექსპერიმენტულად ან გაანგარიშებით მიებული მონაცემები (შედეგი), რომელიც 

საჭიროა წარმოების სრულად დასაპროექტებლად, მათ შორის არასტანდარტული მოწყობილობის 

კონსტრუქციები და წინასწარი პროექტები.ჩვენი გაანგარიშებით ემდ-ის  საცდელ-სამრეწველო წარმოების 

ორგანიზაციის კაპიტალდაბანდებების ანაზღაურების ვადა შეადგენს 4-5 წელიწადს, რაც დაზუსტდება 

წარმოების ტექნიკური პროექტისა და მუშა ნახაზების შესრულების დროს. შერჩეულია ორი საპროექტო 

ორგანიზაცია, რომლებიც ჩვენთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ ემდ-ის საცდელ-სამრეწველო წარმოების 

დაპროექტებაში.  
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დენის წყაროებისა და საელექტროდე მასალების ლაბორატორია. 

 

ხელმძღვანელით.ჩახუნაშვილი          

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნი

ერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებ

ისმითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

ახალი, პერსპექტიული მასალების მოძიება 

და გამოყენება არაორგანულ ნივთიერებათა 

ელექტროსინთეზსა და დენის ქიმიურ 

წყაროებში 

 

 

საქართველოს წიაღისეულისა მეორადი 

ტექნოლოგიური ნედლეულის 

გადამუშავების რაციონალური 

ტექნოლოგიების მეცნიერული 

საფუძვლების დამუშავება და ახალი 

მასალების მიღება 

 

2019-2020 

ჟ.ქებაძე 

ც.გაგნიძე 

ქ.უგრელიძე 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროსინთეზის კათოდური პროცესის ჟანგბადური დეპოლარიზაცია  

მახშირბადულ-ბოჭკოვანი მასალის  გამოყენებით. 

 

ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის(emd) წარმოების მრავალსაფეხურიან ტექნოლოგიაში ყველაზე 

მნიშვნელოვანი, ამასთან რთული და პრობლემური, ელექტროლიზის პროცესია. საანოდე  მასალად, 

რომელზეც გამოილექება მანგანუმის დიოქსიდი, გამოიყენება ტიტანი, ხოლო საკათოდე მასალად, 

რომელზეც გამოიყოფა წყალბადი—ტყვია, გრაფიტი, ფოლადი და სპილენძი[1].ტიტანის ანოდების 

ძირითადი ნაკლია მათი პასივაცია, რაც ზრდის ელექტროენერგიის ხარჯს,ამცირებს პროდუქტის დენით 

გამოსავალს და წარმოშობს ანოდების გააქრიურების შრომატევადი ოპერაციის შესრულების 

აუცილებლობას. კათოდური პროცესის ნაკლი კი ისაა, რომ მიღებული პროდუქტი— წყალბადი, მისი მცირე 

რაოდენობის გამო, არ გამოიყენებადა შესაბამისად, გვაქვს ენერგიის უსარგებლო ხარჯი.წარმოდგენილი 

სამუშაო ესადაგება ელექტროქიმიურ ტექნოლოგიაში დამკვიდრებულ ტენდენციას— ძვირადღირებული 

ლითონური მასალების ჩანაცვლებასიაფი ნახშირბადული მასალებით. ამასთან, ეს გამორიცხავს 

პროდუქტის გაჭუჭყიანებას ლითონური მინარევებით, რაც შეესაბამება გაზრდილ მოთხოვნებსemd - ის 

სისუფთავისადმი. 

საელექტროდე მასალების სიძვირეცთან ერთადემდ-ის წარმოების ძირითადი პრობლემებია 

ელექტროლიზერის დაბალი მწარმოებლობა  (დენის სიმკვრივის სიმცირე) და ელექტროენერგიის დიდი 

წილი პროდუქტის თვითღირებულებაში— დაახლოებით ნახევარი. შესაბამისად, დიდ მნიშვნელობას იძენს 

ძაბვის ვარდნის შემცირება კათოდზე— ელექტროქიმიური აღდგენის პროცესის დეპოლარიზაცია. ამ 

მიზნით გამოიყენება ნივთიერება, რომელიც აღდგება უფრო დაბალ პოტენციალზე, ვიდრე ის ნივთიერება 

ან იონი (ჩვენს შემთხვევაში წყალბად- იონი), რომელიც მონაწილეობს კათოდურ პტოცესში. ამისათვის 

ყველაზე იაფი, თუმცა ტექნოლოგიურად ძნელად განსახორციელებელია, ჰაერის ჟანგბადის გამოყენება. 

პროცესის განსახორციელებლად გამოიყენება ე.წ. დიფუზიური ელექროდი. იგი წარმოადგენს 

მრავალფენიან ფოროვან სისტემას, რომელიც შეიცავს კატალიზატორს დაშესდგება შიდა—-

მსხვილფოროვანი, ჰიდროფილური ფენისა, გარე—წვრილფოროვანი, ჰიდროფობური ფენისა და ჟანგბადის 

(ჰაერის) კამერისაგან [2]. 

ჩვენს ინსტიტუტში გაზ-დიფუზიური კათოდის გამოყენებით განხორციელდა კალიუმის პერმანგანატის 

ელექტროსინთეზი ფერომარგანეცის ანოდური გახსნის შემთხვევაში[3]. შედეგი იყო ძაბვის ვარდნის 

შემცირება  ელექტროლიზერზე 1.2 ვოლტით, რაც ელექტროენერგიის ხარჟის განახევრებას შეესაბამება. 

გაზ-დიფუზიური ელექტროდი პლატინაშემცველი კატალიზატორის თანაობისას გამოიყენეს მანგანუმის 

დიოქსიდის ელექტროსინთეზის პროცესში [4].მიღებულ იქნა ელექტროენერგიის ხარჟის შემცირება 60%ით. 

ემდ-ის წარმოებაში გაზ-დიფუზიური ელექტროდის გამოყენება მიზანშეუწონელია შემდეგი მიზეზების: 

მისი დამზადება რთული და ძვირია; მისი გამოყენებისას ვერ მოხერხდება ელექტროლიზერის 

მწარმოებლობის (დენის მოცულობითი სიმკვრივის) გაზრდა, და ეს მაშინ, როცა ესმახასიათებელი ედემ-ის 

მიღებისას ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ელექტროქიმიურ წარმოებაში; მხედველობაშია მისაღები აგრეთვე 

ჟანგბადის კათოდური აღდგენის კატალიზატორების დამზადების სირთულე და მაღალი ღირებულება. 

წარმოდგენილ სამუშაოში ჩვენ უარი ვთქვით გაზ-დიფუზური ელექტროდის გამოყენებაზე ემდ-ის 

მიღებისას—მიზნად დავისახეთ კათოდის ჟანგბადური დეპოლარიზაციის განხორციელება, იმ მასალის 

გამოყენებით, რომელიც ისედაც ეფექტური იქნებოდა კათოდის როლში. შესაბამისად, დაგვჭირდა შემდეგი 

სამი პრობლემის მოგვარება: მასალის შერჩევა; ელექტროდის კონსტრუქციის შერჩევა; კატალიზატორის 

შერჩევა. 
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 მასალის შერჩევა                                                               

 აღნიშნული მიზნის მისაღწევად საჭირო იყო საელექტროდე მასალა, რომელიც ხასიათდება მაღალი 

ფორიანობითა და ჰიდროფილურობით, ასეთი  შევარჩიეთ ნახშირბადულ-ბოჭკოვანი მასალებიდან (ნბმ) [5]. 

ნახშირბადული მასალების კვლევებისა და ტექმოლოგიების განვითარების შედეგად უკანასკნელ 

ათწლეულებში შეიქმნა მათი, გაუმჟობესებული და ზოგჯერ უნიკალური თვისებების მქონე, ახალი თაობა 

(პიუროლიზური, პოლიმერული, ბოჭკოვანი, კოლოიდური, კომპოზიციური და სხვა). მათ გამოყენებას 

ტექნიკურ ელექტროქიმიაში განაპირობებენ ისეთი თვისებები, როგორიცაა: კარგად განვითარებული 

ზედაპირი, კარგი ელექტროგამტარობა, მდგრადობა აგრესიულ გარემოში, საკმაო მექანიკური სიმტკიცე 

დათერმომედეგობა. მაგალითად, ნბმ-ს აწარმოებენ ძაფის,თოკის ,ჩალიჩის, ქსოვილისა და ქეჩის სახით, რაც 

დიდ შესაძლებლობას იძლევა ელექტროდის კონსტრუქციის შერჩევისას. ეს მასალები და მათი 

თვისებებიეფექტურად გამოვიყენეთმანგანუმის დიოქსიდის ელექტროსინთეზისა (ანოდად და კათოდად) 

და შესაბამისი სისტემის დენის ქიმიური წყაროების ელექტროტექნიკური მახასიატებლების 

გასაუმჯობესებლად[6]. წარმოდგენილი სამუშაოს შესასრულებლად ჩვენს ხელთ არსებული ნიმუშებიდან, 

ფოროანობისა და ჰიდროფილურობის გათვალისწინებით, ავირჩიეთ ქსოვილის ფორმის YPAЛ-T-M-422A. 

 

ელექტროდის კონსტრუქციის შერჩევა 

დავამზადეთ ორი ელექტროდი: ერთიშესადარებელი, მეორე--მასზე კატალიზატორის გამოსალექად და 

კათოდის ჟანგბადური დეპოლარიზაციის განსახორციელებლად. 

შესადარებელი ელექტროდი შედგება პოლიპროპილენის ოთხკუთხა ჩარჩოსა, მასზე ვერტიკალურად, 

ერთჯერადად შემოხვეული საკათოდე (ნბმ-ის) ქსოვილისა და ჩარჩოს ზედა ბოლოზე, მის ორივე 

მხარეს,ურთიერთპარალელურად განთავსებული ტიტანის ორი ფირფიტისაგან შესრულებული 

დენმიმყვანისგან. მეორე ელექრტოდი ფორმით იმეორებს შესადარებელს, მაგრამ მასზე ორჯერ მაღალია და 

დენმიმყვანი განთავსებულია შუაში. ასე რომ, შესადარებელიელექტროდი ჩაყურსულია ხსნარში მთლიანად 

(დენმიმყვანამდე), ხოლო ექსპერიმენტული-- მისი ქვედა (იგივე სიდიდის) ნახევრით. 

 

კატალიზატორის შერჩევა 

ჟანგბადის ელექტროქიმიური აღდგენის კატალიზატორებოა: პლატინის ჟგუფის მეტალები, ვერცხლი, 

სპილენძი, ნიკელი, ზოგიერთი ლითონის ოქსიდი (MnO2, Co2O3, Ni2O3, შპინელები, პეროვსკიტები [7]. ბოლო 

წლებში მაღალეფექტური კატალიზატორების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა [8]. სიიაფისა 

დახელმისაწვდომობიდან გამომდინარე ჩვენი ექსპერიმენტაბისთვის შევარჩიეთ: γMnO2, Cu  და Ni. 

γMnO2-ის კატალიზატორის გამოსალექად ექსპერიმენტული ელექტროდის ზედა (,,ჰაეროვან”) ნახევარს 

ვათავსებდით ელექტროლიტში. ელექტროლიზის პირობები შეესაბამებოდა ედმ-ის მიღების ოპტიმალურ 

მაჩვენებლებს: MnSO4—120-140გ/ლ,  H2SO4—15-25გ/ლ,დენის ანოდური და კათოდური სიმკვრივე—9-

10მა/სმ2, ელექტროლიტის ტემპერატურა—90-920C. ელექტროდზე(დაახლოებით თანაბარი 

წონითიინტერვალებით) გამოილექა0.5გ-დან 18გ-დე MnO2. ამის მერე ელექტროდს ვათავსებდით იგივე 

ელექტროლიზერში მისი მეორე ნახევრით. ასე რომ, მისი ნახევარი, მასზე გამოლექილი კატალიზატორით 

იმყოფებოდა ჰაერში—ჟანგბადის აღსადგენად. აღნიშნულ პირობებში მუშაობდა კიდევ ერთი— 

მიმდევრობით ჩართული ელექტროლიზერი. ქვემოთ მოყვანილია ერთ-ერთი ექსპერიმენტის 

ელექტროტექნიკური მახასიათებლები (γMnO2—4გ ანუ 267მ2). 
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ცხრილი 1 

ელექტროლიზის მაჩვენებლები 

 

დენის 

ძალა, ა 

დენის კათოდური 

სიმკვრივე,მა/სმ2 

ძაბვა ელექტროლიზერზე,ვ 

შესადარებელი ექსპერიმენტული 

1 0.150 1 1.8 2.0 

2 0.300 2 2.0 2.2 

3 0.450 3 2.2 2.4 

4 0.750 5 2.5 2.7 

5 1.200 8 2.8 3.0 

6 1.500 10 3.0 3.3 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, γMnO2ემდ-ის მიღების წარმოდგენილ პირობებში ჰაერის ჟანგბადის 

ელექტროქიმიური აღდგენისკატალიზატორის როლს ვერ ასრულებს. 

სპილენძის გამოსალექად ექსპერიმენტული ელექტროდის (კათოდის) ზედა (,,ჰაეროვან”)ნახევარს 

ვათავსებდით ელექტროლიტში: CuSO4—200გ/ლდა H2SO4—60გ/ლ. ელექტროლიზის პირობები 

შეესაბამებოდა სპილენძის რაფინირების საწარმოო პირობებს: დენის კათოდური სიმკვრივე 30მა/სმ2, 

ხსნარის ტემპერატურა--30-400C. ელექტროდზე, თანაბარი წონითი ინტერვალებით გამოილექებოდა 0.5გ-

დან 6გ-დე სპილენძი. შემდეგ, კათოდის ქვედა, სპილენძისგან თავისუფალ ნახევარს ვათავსებდით 

ელექტროლიზერში და ვახდენდით ემდ-ის ელექტროსინთეზს, ზემოთ მოცემულ პირობებში, შესადარებელ 

ელექტროლიზერთან ერთად. ცხრილში2 მოყვანილია ერთ-ერთი ექსპერიმენთის ელექტროტექნიკური 

მაჩვენებლები (Cu—3გ, ე.ი.200გ/მ2). 

ცხრილი 2 

ელექტროლიზის მაჩვენებლები                              

 

 დენის 

ძალა,ა 

დენის კათოდური 

სიმკვრივა, მა/სმ2 

ძაბვა ელექტროლიზერებზე,3 

შესადარებელი ექსპერტიმენტული 

1 0.125 1 1.7 1.7 

2 0.250 2 2.0 2.0 

3 0.375 3 2.2 2.2 

4 0.625 5 2.5 2.6 

5 1.000 8 2.9 3.0 

6 1.500 12 3.3 3.4 

7 1.250 

 

18 3.8 4.0 

8 3.000 24 4.1 4.4 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ნახშირბადულ--ბოჭკოვან მასალაზე საწარმოო პირობებში გამოლექილი 

სპილენძი ჰაერის ჟანგბადის ელექტროქიმიურ აღდგენას ვერ უზრუნველყოფს. 

 

ნიკელის კატალიზური თვისებების გამოსარკვევად მოვახდინეთ მისი ელექტროქიმიური გამოლექვა 

ექსპერიმენტული ელექტროდის ,,ჰაეროვან” ნაწილზე 10-დან 600მგ-დე. პროცესის პირობებია: 
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ელექტროლიტი—NiSO4.7H2O—240გ/ლ, NaCl—10გ/ლ, H3BO3—25გ/ლ, ტემპერატურა—30-400C, კათოდური 

დენის სიმკვრივე—24მა/სმ2. შემდეგ, ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, ელექტროდის კატალიზატორიან 

ნახევარს გაჟღენთვის მიზნით ჯერ ვათავსებთ ემდ-ის მისაღებ ხსნარში დაახლოებით ნახევარი საათის 

განმავლობაში, ხოლო შემდეგ მის მეორე ნახევარს-- იგივე ხსნარში, მანგანუმის დიოქსიდის 

ელექტროსინთეზის მიზნით. ჩატარებული ექსპერიმენტებიდან ოპტიმალური აღმოჩნდა ემდ-ის მიღების 

პროცესი, როცა კატალიზატორის რაოდენობა იყო1.2გ/მ2. ცხრილში3 მოყვანილია ამ 

პროცესისელექტროტექნიკური მახასიათებლები. 

ცხრილი 3 

ელექტროლიზის მაჩვენებლები 

 

 დენის 

ძალა, ა 

დენის კათოდური სიმკვრივა, მა/სმ2 ძაბვა ელექტროლიზერებზე,3 

შესადარებელი ექსპერტიმენტული 

1 0.125 1 2.1 1.6 

2 0.250 2 2.5 2.1 

3 0.375 3 2.9 2.4 

4 0.625 5 3.2 2.7 

5 1.000 8 3.8 3.2 

6 1.500 12 3.9 3.5 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ძაბვის ვარდნა ექსპერიმენტულ ელექტროლიტებზე საშუალოდ 0.5 ვოლტით 

ნაკლებია, რაც ჩვენი აზრით გამოწვეულია კათოდის დეპოლარიზაციით— ჟანგბადის ელექტროქიმიური 

აღდგენით ელექტროდის ჰაერში მყოფ ნაწილზე. ეს შეესაბამება მანგანუმის  დიოქსიდის სინთეზის 

ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირებას დაახლოებით 16%-ით. 

 

 

დასკვნები  

1. γMnO2  დაCu მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროსინთეზის პირობებში ჟანგბადის ელექტროქიმიური 

აღდგენის კატალიზატორის როლს ვერ ასრულებენ. 

2. ემდ-ის პროცესში კათოდური (ჟანგბადური) დეპოლარიზაციის მიზნით ნბმ-ზე ელექტროქიმიურად 

გამოლექილი ნიკელი  (დაახლოებით 1.2გ/მ2)  უზრუნველყოფს ენერგიის ხარჟის შემცირებას16%-

ით. 
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C04B 7/00 

გადაგზავნილია 18.06.19, 

განაცხადი განხილვის 

პროცესშია. 

 

    

    

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელებ

ის პერიოდი  

 FR-18-783 
 

ე.  შაფაქიძე - პროექტის ხელმძღვანელი 

მ. ნადირაშვილი-კოორდინატორი 

ძირითადი შემსრულებლები : 

ი. გეჯაძე-მკვლევარი 

მ. ავალიანი-მკვლევარი, 

ვ. მაისურაძე-მკვლევარი, 

თ. პეტრიაშვილი-მკვლევარი 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა 

ადგილობრივი 

ნედლეულის 

საფუძველზე 

22.02.2019 – 

22.02.2022 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1. 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.25975.37288 



4 
 

4 
 

2. ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

 

3. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.27972.27523 

4. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 

ნ. ესაკია 

International Conference on 

Chemistry, Paris, France, July  

DOI: 10.13140/RG.2.2.35648.48648 

5. ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

The power of the field of 

geology is a precondition for the 

revival of the economy, May 

29-30, Tbilisi, Georgia 
გეოლოგიის დარგის სიძლიერე 

ეკონომიკის 

აღორძინების წინაპირობაა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

    

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. მ. ავალიანი, V თავი 

წიგნში«Materials Science » 

(Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA ISBN: 9781771887960 

 

2. მ. ავალიანი,ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი, ნ. ესაკია, მ. 

გველესიანი, შ. მახათაძე .  

VIII თავი წიგნში«Materials 

Science » (Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA  ISBN: 9781771887960 

 

 



5 
 

5 
 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორივ. ჩაგელიშვილი. 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

უფროსიმეცნ.თან.,   ქიმიისმეცნ. აკად. დოქტორიმ. ავალიანი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   რ. ჩაგელიშვილი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   ლ. ბაღათურია 

მეცნ.თან.   ნ. ბარნოვი 

მეცნ.თან.   მ. გველესიანი 

ინჟინერიე. შოშიაშვილი 

ინჟინერი ზ. სამხარაძე 

ინჟინერი გ. მაღრაძე 

           ლაბორანტი ქ. ჩიქოვანი 

ლაბორანტი მ.ვიბლიანი 

ლაბორანტი ნ. შენგელია 

 

სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი მ. ავალიანი,  

თემაზე მომუშავე თანამშრომლები :  

ნ. ბარნოვი, მ.გველესიანი, ე.შოშიაშვილი, შ.მახათაძე, ნ.ესაკია, 

ე. შაფაქიძე, გ. თოდრაძე 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელებ ამეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 



6 
 

6 
 

1 2 3 4 

 

პროექტი:  არაორგანული 

პოლიმერების- 

კონდენსირებული ფოსფატების 

სინთეზი და ფუნდამენტური 

კვლევა. 

არაორგანული ქიმია; ახალი 

მასალები და 

ტექნოლოგიები.არაორგანული 

პოლიმერების მიმართულება 

 

 

 

 

 

 

2014-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ.ბარნოვი - ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

 მ.გველესიანი, ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

ე.შოშიაშვილი,  შ.მახათაძე, ნ. ესაკია - 

დახმარება სადღეღამისო მორიგეობებზე 

შედარებით მაღალ-ტემპერატურული 

კვლევებისას, სამუშაოთა წარმოება    პოსტ-

სინთეზების პერიოდში. 

ე. შაფაქიძე - მონიტორინგი სამუშაოთა 

დეტალების სრულყოფაზე და ფიქიკო-

ქიმიური  ანალიზების უზრუნველყოფა. 

გ. თოდრაძე - ქიმიური ანალიზის წარმოება/ 

მონიტორინგი 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

K-Ga, K-In, Ag-Inშემცველი მრავალკომპონენტიანი სისტემების შესწავლა 100-350 °C და 

პირველად მიღებული არაორგანული პოლიმერების აგებულების, თვისებების კვლევა 

სხვადასხვა მეთოდით 

კვლევების შედეგად განხორციელებულია არაორგანული პოლიმერების, კონკრეტულად კი 

კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და ფუნდამენტური კვლევა. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგიკონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატები სსინთეზის, მათი აგებულების 

დადგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

ტექნოლოგია ემყარება პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-ნალღობებიდან კონდენსაციის გზით 

დღემდე უცნობი ახალი კონდენსირებული ფორმების - არაორგანული ოლიგომერების, ციკლური 

ნაერთების და გრძელჯაჭვიანი პოლიმერული ნაერთების მიღებას. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების სინთეზის, მათი აგებულების 

და დგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

განხორციელებულია პოლიკომპონენტური სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა 

ტემპერატურულ ინტერვალში 100-350°C, სადაც ერთვალენტიანი მეტალები იყო K და Ag, ხოლო 

სამვალენტიანი მეტალების სახით აღებული იყო Ga და In.  

 ჩატარებულია მიღებული ნაერთების ქიმიური ანალიზი, შედარებულია კვლევის 

არსებული მეთოდიკები და შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, გალიუმის, 

ინდიუმის და ერთვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდები. 

პირველადაასინთეზირებულიინდიუმ-ვერცხლისდა გალიუმ-ვერცხლის ორმაგი 
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ციკლოტეტრაფოსფატები, სინთეზირებულია აგრეთვე მრავალი ოლიგო- , ციკლო და 

პოლიფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ მონო- და პოლივალენტურ მეტალებს. 

ნაერთები შესწავლილია გარდა გრავიმეტრული, ფოტომეტრული, მოცულობითი, 

ატომურ-აბსორბციული მეთოდებისა, აგრეთვე რენტგენოფაზური და რენტგენოსპექტრალური 

ანალიზის მეშვეობით. მიღებული შედეგები გაანალიზებულია და შედარებულია სამეცნიერო 

პუბლიკაციებში არსებულ მონაცემებთან და მოტანილია ინდიცირებული რენტგენოგრამები. 
მიღებული პოლიმერების საკრისტალიზაციო პირობების და პროდუქტის თვისებების 

გაანალიზებით შესაძლებელი ხდება მიზნობრივი თვისებების მქონე ახალი არაორგანული 

პოლიმერების სინთეზი და ასევე მონოკრისტალების ჩამოყალიბების რეჟიმების დადგენა. გარდა 

ამისა, აღნიშნული ფუნდამენტურიკ ვლევების გაღრმავება შესაძლებლობას იძლევა, 

არაორგანული პოლიმერების ნაერთთა ქიმიაში შეიქმნას ან/დასრულყოფილ იქნას მონაცემთა 

ბაზა (თუნდაც ე.წ. ETDEWEB - ენერგეტიკულ მონაცემთა ბაზა), ჩვენი კვლევის შედეგად 

გატარებულია აგრეთვე პარალელი სხვა მრავალვალენტიან მეტალთა კონდენსირებულ 

ნაერთებთან, გარკვეული თვისებების მქონე მიზნობრივი პროდუქტის მიღების მეთოდიკის 

სრულყოფის მიზნით. 

ყველა სინთეზირებული ნაერთი შესწავლილია რენტგენოფაზური, თერმოგრავიმეტრული 

ანალიზით, ზოგიერთი, ყველაზე საინტერესო კრისტალური აგებულების მქონე ნაერთი  

შესწავლილია რენტგენოსპექტრალური ანალიზით (მაგალითისთვის იხ. ნახ. 2) ელექტრონულ 

მიკროსკოპული კვლევა მიმდინარეობდა იაპონური კომპანია JEOL -

ისმასკანირებელიელექტრონულიმიკროსკოპის  JSM-6510LV გამოყენებით, აღჭურვილიOxford 

Instrument -ის   X-MaxN 20 ტიპის ენერგოდისპერსიული მიკრორეტგენოსპექტრალური 

ანალიზატორით. ელექტრონული მიკროფოტოგრაფიები მიღებულია 20 კვა მაჩქარებელ ძაბვაზე, 

როგორც არეკვლილ (BES)  ასევე მეორად  (SEI)  ელექტრონების  საშუალებით. მიკრორენტგენო 

სპექტრალური ანალიზი ტარდებოდა ნიმუშის როგორც წერტოლოვანი არიდან, ასევე მისი 

ზედაპირის გარკვეული ფართიდან.  

1 და 2 სურათებზე მოტანილია Ag-Ga სისტემაში სინთეზირებული არაორგანული 

პოლიმერების რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად მიღებული მიკროფოტოგრაფიები 

სხვადასხვა გადიდებისას.   
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მიკროფოტო 1.  10 SEI ; Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 5/ 1. 

 

 

 

მიკროფოტო 2. Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 7,5/ 1. გადიდება 2,700 

           2019 წელს წარმოებული კვლევების საფუძველზე დადგენილია ნაერთთა აგებულება, 

სტრუქტურა, იზომორფიზმი და თვისებები. დადგენილია, რომ კალიუმ-გალიუმის მიღებულ 

მჟავა ტრიფოსფატს ახასიათებს პროტონის მიმომცვლის შესაძლებლობა და მისი გამოყენება 

შესაძლებელია, როგორც იონთმიმომცვლელი აგენტისა. ეს იონთმიმომცვლელი რეკომენდებულია 

პრაქტიკული გამოყენებისთვის, ვინაიდან ის ცვლის ერთ პროტონს სხვა იონებზე. 
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          გაფორმებულია სტატიები საზღვარგარეთულ სამეცნიერო ჟურნალებში, როგორც იმპაქტ-

ფაქტორის მქონე და SCOPUS -ის სიაში რანჟირებულ ჟურნალებში, ასევე რეინტინგულ  ბეჭდვით 

მედიაში. გარდა ამისა, სტატიები გამოქვეყნებულია საქართველოს მასშტაბით გამოცემულ 

სამეცნიერო ჟურნალებში. მიღებული გვაქვს მონაწილეობა როგორც ადგილობრივად გამართულ, 

ასევე საზღვრებს გარეთ მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. ჩვენს მიერ 

მიღებული სამეცნიერო პროდუქტის მაღალ  ხარისხზე  მეტყველებს საკმაოდ ფართო უახლესი 

ციტირებები ჩვენზე უცხოერ პროფესიულ მედიაში.  

            ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press, USA - დაიბეჭდა მონოგრაფია 

სათაურით Composite Materials EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის 

ავტორია მარინე ავალიანი. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების მეთოდოლოგიების კომპილაციას, რომლებიც ხშირად გამოიყენება თანამედროვე 

კომპოზიციური (კომპოზიტური) მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალურიფუნქციების ეფექტური გამოყენებისათვის. 

იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური მასალების რამდენიმე 

ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას,  სამეცნიერო მასალებს მათი 

მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების შესახებ, 

ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალებისმ ეცნიერული კვლევის განვითარებას ხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი ) 

ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად მიღებულ ორმაგ 

კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, თვისებებზე. 

განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 

სამეცნიერო თემის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების ცნობადობაზე დასკვნის სახით :  

საანგარიშო 2019 წელს პუბლიკაციათა საერთო რაოდენობა - 18, 

მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში - 3, 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა - 5. 

პუბლიკაციებიასახულია და/ან ატვირთულია : PUBLON ; ORCID ; TOMSON REUTER ; GOOGLE 

SCHOLAR ; WEB of Science; Research Gate -ზე.  

Research Gate -ზე ჩვენს პუბლიკაციებზე გაცემული რეკომენდაციები - 2 932, ბოლო წლების 

ციტირებები 76, პუბლიკაციები მიმდინარე სამუშაოების თემაზე წაკითხული აქვს 4 950 მეცნიერს 

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, გვაქვს ათიოდე სერიოზული შემოთავაზება  ურთიერთ-

თანამშრომლობაზე საფრანგეთის, იტალიის, უნგრეთის, ესპანეთის, აშშ, უკრაინის და ბელორუსიის 

უნივერსიტეტებიდან და/ან მეცნიერებათა აკადემიებიდან. 

ამჟამად  მიმდინარეობს მოლაპარაკება თანამშრომლობაზე და ქართულ-იტალიურიერთობლივი 

პროექტის შემუშავებაზე რომის კრისტალოგრაფიის ინსტიტუტის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენელთან(Dr. Francesco Capitelli - Institute of Crystallography - CNR (www.ic.cnr.it) (Rome, 

Italy). 

მოლაპარაკება ასევე მიმდინარეობს ცნობილ სამეცნიერო ინსტიტუციასთან  - Hungarian Academy of 

http://www.ic.cnr.it/
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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SciencesInstitute of Materials and Environmental Chemistry  და მის წამყვან მეცნიერთან ლასლო 

კოტაისთან (LászlóKótai), რომელიც იმავდროულად არის სკოპუსის სიაში შემავალი სამეცნიერო 

ჟურნალის European Chemical Bulletin -ის მთავარი რედაქტორი. 

 

                 დაბოლოს დავძენთ, რომ მიმდინარე წელს აღნიშნულ თემატიკაზე წარმატებით დაცული 

იქნა ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომანტის, ნინო ღონღაძეს 

სამაგისტრონაშრომი (სამეცნიერო ხელმძღვანელები მ. ავალიანი და გ. თოდრაძე) . 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტი

სდასახელებამეცნიერების

დარგისადასამეცნიერომი

მართულებისმითითებით

, 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა ადგილობრივი 

ნედლეულისსაფუძველ

ზე 

 

22.02.2019 – 22.02.2022 

 
 

 

 

 

 

ელენაშაფაქიძე-ხელმძღვანელი 

მარინენადირაშვილი- კოორდინატორი 

ძირითადი პერსონალი 

1. ვერა მაისურაძე - მკვლევარი  

2. იოსებ გეჯაძე-მკვლევარი  

3. მარინე ავალიანი - მკვლევარი 

4. თამარპეტრიაშვილი- მკვლევარი 

 

 

https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

საგრანტო პროექტის გეგმა-გრაფიკის თანახმად პირველ საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული 

იქნა სამეცნიერო   ლიტერატურული წყაროები. შესწავლილი იქნა თანამედროვე მონაცემები 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების შემადგენლობების და თვისებების შესახებ. საფონდო-

გეოლოგიურ წყაროებზე დაყრდნობით შერჩეულ იქნა ადგილობრივი ბუნებრივი და 

ტექნოგენური ნედლეული, რომელთა გამოყენებაც მიზანშეწონილია გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალების საწარმოებლად.  

შერჩეული და მოპოვებულ იქნა  საკვლევი მასალები. მოხდა მათი დამუშავება შემდეგ ეტაპებად: 

მასალის შრობა, დაქუცმაცება, დაფქვა, რის შემდეგაც კი ჩატარებული იქნა შესაბამისი ქიმიური და 

ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები. 

შერჩეული საკვლევი მასალების საფუძველზე შედგენილი იქნა კაზმები კომპონენტების 

სხვადასხვა თანაფარდობით და სხვადასხვა ტუტე კომპონენტების გამოყენებით. დამზადდა 

გეოპოლიმერეული მჭიდები და გამოიცადა მექანიკურ სიმტკიცეზე. 

მიღებული მონაცემების მიხედვით შერჩეული იქნა მჭიდების ოპტიმალური შემადგენლობები, 

რომელთა კვლევაც უფრო დეტალურად ჩატარდა. 

ჩატარებული კვლევები და მათი ანალიზი აისახა სამ სტატიაში, რომელთაგან ერთი უკვე 

გამოქვეყნდა, ხოლო ორი მიღებულია შესაბამისი რედაქციების მიერ პუბლიკაციისთვის. 

კვლევების შედეგები მოხსენებულია ორ საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ შეტანილია საპატენტო განაცხადი სასარგებლო 

მოდელზე. 

 

 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ.  ავალიანი,  

ვ. 

ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-SYLVER 

AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

European 

Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

7  

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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12 
 

6 

7 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

DOI:http://dx.doi.org/10.17628/e

cb.2019.8.164-170 

 

 

და სხვა 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდების მისაღებად კომპონენტების შერჩევის და დამუშავების 

ადმიინოვაციური მიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ გამოყენებული იქნა 

ადგილობრივი ბუნებრივი ქანები, რომლებთაც ახასიათებთ ცეოლიტური სტრუქტურა. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ გამოყენებული იქნა მანგანუმშემცველი გრანულირებლი წიდები, 

რომლებიც მინისებრ ფაზას შეიცავენ და ბრძმედის ნაყარი წიდები, რომლებიც ცნობილია 

დაბალი ქიმიური აქტივობით. ტუტე კომპონენტის სახით აღებული იქნა ტრადიციული 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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ნატრიუმის ტუტე, თხევადი მინა და მათი ნარევი. 

 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

 ცნობილმა მეცნიერმა-ასტროფიზიკოსმა ჰუბერტ რიივესმა   თავის ნაშრომში 

« ყველაზელამაზიამბავიმსოფლიოში » (Hubert Reeves - The most beautiful story in the world », 

2004) გამოთქვა აზრი, რომ "ჩვენ ვარსკვლავთა მტვერივართ". ამ მტვერის ერთ-ერთი 

მდგენელი -ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით უმნიშვნელოვანესია დედამიწაზე, 

ვინაიდან სწორედ ისითვლება მთელიეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ 

ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,არისშეუცვლელი 

მაკავშირებელიცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ის ფაქტიურად მთელი ბიომრავალფეროვნების 

სიცოცხლის დამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის აზრით, შესაძლოა, რომ 

ძალიან მალე ის უფრო ძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. 

ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  ბიოლოგიურ ყოფნა-

არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) "ხერხემალს", რომელიც 

დაკავშირებულია გრძელ ჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ ბაზებთან, ასევე 

მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს არის ცხოვრების 

არქიტექტურის ნაწილი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფოლიპიდურ 

კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

გაერო და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებები პროგნოზირებენ, რომ 

დედამიწაზე არსებული ფოსფორის ნაკლებობა დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგ 

გლობალურ შიმშილს გამოიწვევს. ციტატა : "იმის გამო, რომ ფოსფორი უმნიშვნელოვანესია 



14 
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სიცოცხლის არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ ისწავლოს მისი შენახვა და 

უკეთესი გადამუშავება".  

სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების სინთეზს 

ეძღვნება წინამდებარე სამუშაო, უფრო კონკრეტულად - არაორგანული პოლიმერების 

კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას ანალიზის 

ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

თანამედროვე მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა 

არაორგანული პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და 

თვისებების შესწავლას.კონდენსირებულ ნაერთთა თვისებებს რაც შეეხება, უნდააღინიშნოს, 

რომ საკმაოდ მაღალიკ ატალიზური აქტივობა ახასიათებს ვანადიუმის ფოსფატებს, 

რომლებიც ანალოგიურად გალიუმისფოსფატებისა, გამოიყენება ორგანული სინთეზის 

რეაქციებში. ევროპიუმის კონდენსირებული ფოსფატები პერსპექტიულია, როგორც ფოტო- 

და კატოდ-ლუმინესცენტური მასალები, ხოლო  სკანდიუმის ფოსფატების საფუძველზე 

მიღებულია იზოტოპების დასაფიქსირებელიმ ატრიცები, მაღალტემპერატურული 

შემკვრელი მასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, იშვიათი ელემენტების ბაზაზე 

შექმნილი ლუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი 

ნაერთი ნანომასალებადაც მოიაზრება [4-6]. პოლიფოსფატებში ფოსფორის მაღალი 

შემცველობის და მათი თერმომედეგობის გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორც 

საბაზისო შემადგენელი კომპონენტი ფოსფორული მინების წამოებისას. ლუმინესცენციის 

ჩაქრობის დაბალი კონცენტრაციული მაჩვენებელი და მაღალი კვანტური გამოსავალი 

განსაზღვრავენ მაღალკონდენსირებული ულტრაფოსფატების, ასევე Nd –ისა და 

ტუტემეტალების ორმაგი პოლიფოსფატების გამოყენებას კვანტურ ელექტრონიკაში, კერძოდ, 

მინიატურული ლაზერული დანადგარების დასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულია ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც. 

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები 

სრაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.63847 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 



15 
 

15 
 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი მეტალების კონდენსირებული ნაერთების 

მიღების ექსპერიმენტები ტარდებოდა ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. 

აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. კვლევებმა 

შედეგი გამოიღო და საერთაშორისო დონის მეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია ფრიად საინტერესო და უნიკალური 

თვისებების მქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის  და კალიუმ-

გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; შესწავლილია მათი შესაბამისი 

სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 

 



16 
 

16 
 

 
ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცნობილია და ამასთანავე ეჭვს გარეშეა, რომ ცემენტის/ბეტონის წარმოება, როგორც 

ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მავნე სფერო, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს 

გარემოს. ამის გამო მთელს მსოფლიოში დიდი ყურადღება ეთმობა ცემენტის 

ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო მჭიდა მასალების მიღების ტექნოლოგიების 

შემუშავებას. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული 

საქართველოს თიხოვანი ქანების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების 

ტექნოლოგიის შემუშავება, რისთვისაც გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური 

ფიქალი, არგილიტი და ადვილად ლღობადი თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი 

და მათი გამოყენებით მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა 

შემადგენლობები. დადგინდა, რომ მიღებული მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი 

მექანიკურის იმტკიცე საგრძნობლად მატულობს.   



17 
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სტატია 6 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - CONDENSED 

PHOSPHATESAND DIVERSE 

SPHERES OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.2.16320.58

885   

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / 

E-article 

International Research 

Platform  

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული ნაერთების მიმართ განპირობებული ამათ ი 

გამოყენების ფართო შესაძლებლობებით. მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია 

აგრეთვე ორმაგი  ციკლო დოდეკაფოსფატებიც, თუმცა მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, 

ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის მიერ  თანაავტორებთან ერთად 

შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა სხვადასხვა ტემპერატურულ 

ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის 

სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  

 
 



18 
 

18 
 

ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულია სხვადასხვა არაორგანული პოლიმერი, 

სამვალენტიანი და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის 

მოტანილია სკანდიუმის და ტუტე-მეტალის ორმაგი ფოსფატის სინთეზის და კვლევის 

შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური 

თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  

 

 

 
 

ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

 

 

სტატია 7 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 



19 
 

19 
 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

სტატია 8 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები წარმოადგენს ფართო დანიშნულების მქონე უკლინკერო 

მინერალური ჰიდრავლიკური მჭიდა მასალების ერთ-ერთ ნაირსახეობას, რომელიც მიიღება 

ბუნებრივი და ტექნოგენური წარმოშობის ალუმოსილიკატური ნედლეულის ტუტე 

აქტივაციით. გეოპოლიმერები წარმოადგენს პორტლანდცემენტის ალტერნატიულ მჭიდა 

მასალას, რომელიც ენერგორესურსების და ეკოლოგიის პრობლემების გადაჭრას 

უზრუნველყოფს. კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ 

წიდასთან, მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე 

გამყარების პირობებში სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, 

უფრო ნაკლები - წყალში.   

 

 

სტატია 9 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

 

 

მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 

AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

J. Pharm. Appl. Chem., 

5(2) 

Natural 

Sciences 

Publishing 

USA 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 

 

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ებისრა

ოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. სხვადასხვა 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
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ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  მრავალრიცხოვანიორმაგი 

კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე წვრილ-დისპერსულიფხვნილების 

სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  

კლასებს. ექსპერიმენტები წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI2O–MIII2O3-P2O5-

H2O, სადაც MI - სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - 

სამვალენტიანი მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური თანაფარდობის 

და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა წინასწარ გამიზნული 

არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (85) - 

ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული 

არაორგანული პოლიმერი,  შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის 

შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია 

შესაძლებელია კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - დაბალიმოლეკულური 

მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად 

დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა 

ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 .(1-2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გაფართოებაზე. 

 

 
 

მიკროფოტო 1.თანაფარდობაMI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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მიკროფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

 

მ. ავალიანი, V თავის 

ავტორი  წიგნში 

რედ. ა.კ. ჰაგი (Haghi 

A.K.) 

«Materials Science 

Composite Materials 

Engineering » 

ISBN: 9781771887960 

 

 აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESSდა 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია,  

მ. გველესიანი,  

შ. მახათაძე.  

VIII თავისავტორები 

წიგნში 

«Materials Science, 

Composite Materials 

Engineering »  

ISBN: 9781771887960 

 

აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESS და 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

10 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press(აშშ და კანადა)  მიერ და TAYLOR & 
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FRANCIS GROUPხელშეწყობით - დაიბეჭდა მონოგრაფია სათაურით Composite Materials 

EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის ავტორია მარინე ავალიანი 

კოლეგებთან ერთად. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების იმ მეთოდოლოგიების გამაერთიანებელ კრებულს, რომლებიც ხშირად გამოიყენება 

თანამედროვე კომპოზიტური მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალური ფუნქციების ეფექტური 

გამოყენებისათვის. იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური 

მასალების რამდენიმე ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას, სამეცნიერო 

მასალებს მათი მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების 

შესახებ, ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალების მეცნიერული კვლევის განვითარება სხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით ამ ვრცელი მონოგრაფიის მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა 

ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი) ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად 

მიღებულ ორმაგ კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, 

თვისებებზე. განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 
 

 

 

 

5.4. სტატიები 

სტატია N1 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-

SYLVER AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

DOI:http://dx.doi.org/10.1762

8/ecb.2019.8.164-170 

 

 

European Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical 

Society 

(APS) ;AOSI

S და სხვა 

 

7  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
http://www.openjournals.net/
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მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდებისმისაღებადკომპონენტებისშერჩევისდადამუშავებისადმიინოვაცი

ურიმიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ 

გამოყენებულიიქნაადგილობრივიბუნებრივიქანები, 

რომლებთაცახასიათებთცეოლიტურისტრუქტურა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

გამოყენებულიიქნამანგანუმშემცველიგრანულირებლიწიდები, 

რომლებიცმინისებრფაზასშეიცავენდაბრძმედისნაყარიწიდები, 

რომლებიცცნობილიადაბალიქიმიურიაქტივობით.ტუტეკომპონენტისსახითაღებულიიქნატრ

ადიციულინატრიუმისტუტე, თხევადიმინადამათინარევი. 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემისადგი

ლი, 

გვერდების

რაოდენობა 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესია 

დედამიწაზე, რადგან  სამართლიანად ითვლება მთელიარსებული 

ეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, 

დამტკიცებულია, რომ საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,ისშეუცვლელი მაკავშირებელირგოლია 

ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ფოსფორი ფაქტიურად მთელიბიო-

მრავალფეროვნებისსიცოცხლისდამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის 

აზრით, შესაძლოა, რომ უახლოეს მომავალში ისუფროძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე 

ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  

ბიოლოგიურ ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) 

"ხერხემალს", რომელიც დაკავშირებულია გრძელჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ 

ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს 

არის ცხოვრების არქიტექტურის მდგენელი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფო-

ლიპიდურ კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

ბევრი საერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებების, აგრეთვე გაერო-ს პროგნოზით 

დედამიწაზეარსებულიფოსფორისნაკლებობასაგრძნობი გახდება სულ მალე და 

დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგგლობალურშიმშილსგამოიწვევს. ბევრ ვებ-გვერდებზე 

დაიდო სლოგანად მათი ციტატა :"იმისგამო, რომფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის 

არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ 

ისწავლოსმისიშენახვადაუკეთესიგადამუშავება".  

წინამდებარე სამუშაო სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და 

ახალი ნაერთების სინთეზს ეძღვნება, უფრო კონკრეტულად - ე.წ. არაორგანული 

პოლიმერების კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების 

შემცველი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას 

ანალიზის ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

ამჟამად მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული 

პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების 

შესწავლას.ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ნაერთების თვისებებს რაც შეეხება, 

უნდააღინიშნოს, რომ ზოგიერთ მათგანს საკმაოდმაღალიკატალიზურიაქტივობაახასიათებს. 

ასე მაგალითად,ვანადიუმისფოსფატები, ანალოგიურადგალიუმისფოსფატებისა, 
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გამოიყენებაორგანულისინთეზისრეაქციებში. 

ევროპიუმისკონდენსირებულიფოსფატებიპერსპექტიულია, როგორცფოტო- დაკატოდ-

ლუმინესცენტურიმასალები. 

დაბოლოს დავძენთ დასკვნის სახით, რომ აღნიშნულ არაორგანულ პოლიმერებს, 

იქნება ეს ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ფოსფატები, თუ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში აღწერილი სკანდიუმისთუ სხვა ელემენტების ფოსფატური კომპოზიტები-

გამოყენების ფართო პერსპექტივები გააჩნია. ჩამოთვლისას საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ 

მათსაფუძველზემიღებულია იზოტოპებისდასაფიქსირებელიმატრიცები, 

მაღალტემპერატურულიშემკვრელიმასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, 

იშვიათიელემენტებისბაზაზეშექმნილილუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი 

ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც 

მოიაზრება.პოლიფოსფატებშიფოსფორისმაღალიშემცველობის და მათი თერმომედეგობის 

გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორცსაბაზისო 

შემადგენელიკომპონენტიფოსფორულიმინებისწამოებისას. 

ლუმინესცენციისჩაქრობისდაბალიკონცენტრაციულიმაჩვენებელიდამაღალიკვანტურიგამოს

ავალიგანსაზღვრავენმაღალკონდენსირებულიულტრაფოსფატების, ასევე Nd –

ისადატუტემეტალებისორმაგიპოლიფოსფატებისგამოყენებასკვანტურელექტრონიკაში, 

კერძოდ, მინიატურულილაზერულიდანადგარებისდასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულიაეკოლოგიურითვალსაზრისითაც.  

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. 

ავალიანი, 

ე. 

შაფაქიძე,  

გ. 

თოდრაძე, 

ვ. 

კვესელავა

,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.6384

7 

 

Nano 

Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 



27 
 

27 
 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი 

მეტალებისკონდენსირებულინაერთებისმიღებისექსპერიმენტებიტარდებოდაი. 

ჯავახიშვილისსახელმწიფოუნივერსიტეტისრ. 

აგლაძისსახელობისარაორგანულიქიმიისადაელექტროქიმიისინსტიტუტში. 

კვლევებმაშედეგიგამოიღოდასაერთაშორისოდონისმეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია 

ფრიადსაინტერესოდაუნიკალურითვისებებისმქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი 

პოლიფოსფატის  და კალიუმ-გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; 

შესწავლილია მათი შესაბამისი სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 

 

 
ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 



28 
 

28 
 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცემენტ/ბეტონისწარმოება, როგორცეკოლოგიურადერთ-ერთიყველაზემავნესფერო, 

გამოუსწორებელზიანსაყენებსჩვენსგარემოს. 

ამისგამომსოფლიოშიდიდიინტერესიამიპყრობილიცემენტისალტერნატიულისახეობების, ე. 

წ. უკლინკერომჭიდამასალებისმიღებისტექნოლოგიებისშემუშავებისკენ. ერთ-

ერთასეთმასალადმიჩნეულიაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალები.  

წინამდებარესამუშაოსმიზანსწარმოადგენსთერმულადმოდიფიცირებულისაქართველოს

თიხოვანიქანებისსაფუძველზეგეოპოლიმერულიმჭიდებისმიღებისტექნოლოგიისშემუშავება

, რისთვისაცგამოყენებულიიქნაადგილობრივიქანები: თიხურიფიქალი, 

არგილიტიდაადვილადლღობადითიხა. 

კვლევებისშედეგადშემუშავდათიხოვანიქანებისთერმულიმოდიფიცირებისრეჟიმიდამათ

იგამოყენებითმიღებულიიქნაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალებისსხვადასხვაშემადგენლობებ

ი. დადგინდა, რომმიღებულიმჭიდებისთბო-

დამუშავებისშედეგადმათიმექანიკურისიმტკიცესაგრძნობლადმატულობს.   

 

 

სტატია 6 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 



29 
 

29 
 

კოდი DOI ან ISSN ნომერი/ტომი 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - 

CONDENSED 

PHOSPHATESAND 

DIVERSE SPHERES 

OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.

2.16320.58885 

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / E-

article 

International Research 

Platform  

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული 

ნაერთებისმიმართგანპირობებულიამათიგამოყენებისფართოშესაძლებლობებით. 

მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია აგრეთვე ორმაგი  ციკლოდოდეკაფოსფატებიც, თუმცა 

მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ 

ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის 

მიერ  თანაავტორებთან ერთად შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატის სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  

 
 

ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულიასხვადასხვაარაორგანულიპოლიმერი, სამვალენტიანი 

და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის მოტანილიასკანდიუმის 

დატუტემეტალისორმაგიფოსფატისსინთეზის და კვლევის შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა 

ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო 

ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  

 



30 
 

30 
 

 

 
 

ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

 

 

სტატია 7 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 
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იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

სტატია 8 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOII ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდამასალებიწარმოადგენსფართოდანიშნულებისმქონეუკლინკერომინე

რალურიჰიდრავლიკურიმჭიდამასალებისერთ-ერთნაირსახეობას, 

რომელიცმიიღებაბუნებრივიდატექნოგენურიწარმოშობისალუმოსილიკატურინედლეულის

ტუტეაქტივაციით. 

გეოპოლიმერებიწარმოადგენსპორტლანდცემენტისალტერნატიულმჭიდამასალას, 

რომელიცენერგორესურსებისდაეკოლოგიისპრობლემებისგადაჭრასუზრუნველყოფს. 

კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, მიღებული 

გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში 

სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - 

წყალში.   

 

 

სტატია 9 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOIან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 
J. Pharm. Appl. Chem., Natural 6 
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AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

5(2) Sciences 

Publishing 

USA 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 

 

 

სტატია 10 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  

მრავალრიცხოვანიორმაგი კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე 

წვრილ-დისპერსულიფხვნილების სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან 

კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  კლასებს. ექსპერიმენტები 

წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI
2O–MIII

2O3-P2O5-H2O, სადაც MI - 

სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - სამვალენტიანი 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
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მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური 

თანაფარდობის და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა 

წინასწარ გამიზნული არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ 

სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (87) - ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული არაორგანული პოლიმერი,  

შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, 

მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია შესაძლებელია 

კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - 

დაბალიმოლეკულური მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. 

სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ 

სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 
.(1-

2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გადიდებაზე.  

 

 
 

                                  ფოტო 1.თანაფარდობა MI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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                                 ფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 

 

 

 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი, 

 ვ. ჩაგელიშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

IMPROVEMENT OF GRAVIMETRIC 

DETERMINATION METHODS’ OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

METALS(პოლივალენტურიმეტალებ

ისშემცველიარაორგანულიპოლიმერ

ებისგანსაზღვრისგრავიმეტრულიმე

თოდისგაუმჯობესება. 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-20 

July 

კავკასიისმე-6 

საერთაშორისოსიმპოზიუმიპოლ

იმერებსადამოწინავემასალებზე, 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

GEOPOLYMERS - THE FUTURE 

ALTERNATIVE TO PORTLAND 

CEMENT 

გეოპოლიმერები -  პორტლანდ-

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 
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5 

6 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 
ცემენტის მომავალი 

ალტერნატივა. 
Materials, Batumi, Georgia 17-20 

July 

კავკასიისმე-6 

საერთაშორისოსიმპოზიუმიპოლ

იმერებსადამოწინავემასალებზე, 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 
 

 

მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ნ. ესაკია 

DETERMINATION CHEMICAL 

METHODS’ APPLICATION FOR 

INORGANIC POLYMERS   

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-20 

July. კავკასიისმე-6 

საერთაშორისოსიმპოზიუმიპოლ

იმერებსადამოწინავემასალებზე, 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

PRODUCTION OF GEOPOLYMER 

BINDERS USING LOCAL RAW 

MATERIALS 

Mineral Society of Georgia 

together with Georgian 

Technical University), May 29-

30, Tbilisi, Georgia 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION 

AND DETERMINATION OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

METALS 

პოლივალენტური მეტალების 

შემცველი არაორგანული 

International Conference on 

Chemistry, Paris, France, July 

2019. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ქიმიაში, ივლისი 2019, 
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7  ნ. ესაკია პოლიმერების სინთეზი, თვისებების 

დახასიათება და განსაზღვრის 

მეთოდები 

პარიზი, საფრანგეთი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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2.  გალვანური  კომპოზიციური დანაფარები (2018-2020 წწ.) 

 

თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი დინამიურად განვითარებადი მიმართულებაა ახალი 

მასალების მიღება და კვლევა. 

ბოლო ხანში გაიზარდა ნახშირბადოვანი მასალის გამოყენება. 

ნახშირბადი ხასიათდება მაღალი ქიმიური მდგრადობით და ელექტროგამტარობით. გარდა 

ამისა, ფენოვანი სტრუქტურის გამო იგი შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც 

ცვეთამედეგი კომპოზიციური დანაფარების მისაღებად ასევე როგორც ადსორბენტი.  

ნანონახშირბადის შეყვანა ელექტროლიტში ზრდის ხსნარის ელექტროგამტარობას და 

განბნევისუნარიანობას. ელექტროლიტ-სუსპენზიის მოდიფიცირება ნაშირბადის 

დისპერსული ფაზით, აუმჯობესებს დანაფარის ფიზიკო-ქიმიურ და მექანიკურ თვისებებს.  

ჩვენს ინსტიტუტში შემუშავებული ტექნოლოგიით ცელულოზას შემცველი მეორადი 

ნედლეულიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭი, ნექტარინისა და ატმის კურკები, ხის ნახერხი, 

ბამბუკი),  მიღებული იქნა მაღალი ხვედრითი ზედაპირის მქონე ახალი ნახშირბადოვანი 

მასალა[1].  

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული სამუშაოს მიზანი იყო ცელულოზაშემცველი მეორადი 

ნედლეულიდან (თხილის ნაჭუჭი) მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის გამოყენების 

შესაძლებლობების კვლევა ნიკელისა და სპილენძის კომპოზიციური დანაფარების 

მისაღებად და  მათი ფიზიკო-ქიმიური თვისებების გამოცდა. 

 

ნანონახშირბადოვანი მასალის  გამოყენება კომპოზიციური ელექროქიმიური დანაფარების 

მისაღებად, დიდწილად დაკავშირებულია ელექტროლიტ-სუსპენზიის მომზადებასა და მის 

სტაბილურობაზე. 

შესწავლილ იქნა წყალხსნარისა და ელექტროლიტ-სუსპენზიების მდგრადობა, მათში 

ნახშირბადოვანი მასალის, ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების შეყვანისა და 

დისპერგირების შემდეგ.  

ნიკელისა და სპილენძის ელექტროლიტ-სუსპენზიისაგან, შერჩეული რეჟიმების 

გამოყენებით, მიღებულ იქნა ნიკელისა და სპილენძის კომპოზიციური დანაფარები. 

შესწავლილი იქნა მათი შემადგენლობა, მორფოლოგია და ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. 
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ნახშირბადოვანი მასალის სუსპენზიის მდგრადობა 

 

დისპერსული მასალების ბაზაზე დამზადებული სუსპენზიიების მთავარ პრობლემას 

წარმოადგენს სხვადასხვა გარემოში მათი დისპერსულობის უზრუნველყოფა. 

ნახშირბადოვანი მასალის, სუსპენზიაში როგორც მეორე ფაზის, გამოყენებას ხელს უშლის 

აგრეგირება (შეწებება) და დალექვა. აღნიშნული პროცესების აღმოსაფხვრელად  გამოიყენება 

ზედაპირულად აქტიური  ნივთიერებები და ულტრაბგერითი ზემოქმედება. 

საკვლევად გამოყენებული იქნა თხილის ნაჭუჭის ნახშირბადოვანი მასალა, მიღებული 

ლაბორატორიაში შემუშავებული ტექნოლოგიით (8500C, წყლის ორთქლი).  აღნიშნულ 

მეთოდზე განაცხადი პატენტზე [1]. 

ჩვენს მიერ ნახშირბადის ნანოდისპერსული სუსპენზიის  შესწავლა წყალში და 

ელექტროლიტების წყალხსნარებში ხდებოდა დისპერგირების (40კჰ სიხშირეზე 960 წმ-ის 

განმავლობაში) შემდეგ. 

ზოგადად, სუსპენზიების ოპტიკური სიმკვრივე არის დისპერგირების ხარისხის 

მახასიათებელი. დისპერგირების შემდეგ სისტემის მდგრადობა განისაზღვრებოდა 

სპექტრომეტრული მეთოდით, ხილულ სპექტრში (=520 ნმ), სპექტრომეტრზე (HACHI DR 

4000), 1, 2,3..24 საათის ინტერვალში.  

საწყისი ნახშირბადოვანი მასალა (თხილის ნაჭუჭი) იყო 40 მიკრონიან საცერში გაცრილი 

(ანუ, 40 მიკრონი და ნაკლები). მოცემული ნიმუში დაიფქვა ნანოწისქვილში და ინსტიტუტში 

არსებულ ვიბრაციულ წისქვილში (6 და 14 საათიანი დაფქვა). 

საწყისი მასალის შემადგენლობა განისაზღვრა მასკანირებელ ელექტრონულ მიკროსკოპზე 

(HITACHI TM 300-plus):  

                                                                                                                                         ცხრილი 1 

 

მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის შემადგენლობა (თხილის ნაჭუჭი. 8500C, წყლის 

ორთქლი) 

C O K Ca Fe Zn S Al Ni Cr Si Na 
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განსაზღვრული იქნა მოცემული ნიმუშის ხვედრითი ზედაპირი, ფორიანობა, ტენიანობა და 

ნაცრიანობა. ნიმუშის ხვედრითი ზედაპირი და ფორიანობა განსაზღვრულია Gemini 7-ზე. 

                                                                                                                                         ცხრილი 2 

 მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის პარამეტრები (თხილის ნაჭუჭი. 8500C, წყლის ორთქლი) 

ნიმუში 

ხვედრითი 

ზედაპირი, 

მ2/გ 

მიკროფორები, 

 

მ2/გ 

ტენია-

ნობა 

 

% 

ნაცრია-

ნობა 

 

% 

საწყისი 590,5863 438.8093 8,4 2,95 

ნანოწისქვილზე 

დაფქვილი  
622.4837 462.8729 

 

ვიბრაციულ წისქვილზე 

დაფქვილი  
566.675 373.8640 

სურათზე 1 მოცემულია მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი. 8500C, წყლის 

ორთქლი) სურათები, გადაღებული მასკანირებელ ელექტრონულ მიკროსკოპზე დაფქვის 

ხარისხის მიხედვით.

 

                                   

                                    1                                                        2  

                                           

87.30 8.61 1.95 0.70 0.37 0.34 0.32 0.25 0.07 0.04 0.03 0.00 

86.71 9.48 1.71 0.64 0.47 0.43 0.37 0.11 0.02 0.00 0.05 0.01 

86.90 9.33 1.89 0.75 0.42 0.30 0.30 0.09 0.00 0.00 0.03 0.00 
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                                                                3  

სურ.1   მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი) სურათები,  გადაღებული 

მასკანირებელ ელექტრონულ მიკროსკოპზე 

1- საწყისი ნიმუში (40 მკმ);     2 - 14 საათიანი დაფქვის ნიმუში;                                                                        

3 -  ნანოწისქვილზე დაფქვილი ნიმუში 

ნახაზზე 1 ნაჩვენებია, რომ სუსპენზიის ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება  

ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი) კონცენტრაციისაგან წყალში, დისპერგირების 

შემდეგ ატარებს წრფივ ხასიათს.  

 

ნახაზზე 2 მოცემულია ნახშირბადოვანი მასალის  (თხილის ნაჭუჭი) სხვადასხვა 

კონცენტრაციის სუსპენზიის მდგრადობა დროში წყალში, დისპერგირების შემდეგ 

0
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ნახ.1 სუსპენზიის  ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება 

ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაციისაგან წყალში 

დისპერგირების შემდეგ
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ცხრილში 3  და ნახაზზე 3 მოცემულია სხვადასხვა პირობებში დაფქვილი ნახშირბადოვანი 

მასალის სუსპენზიის მდგრადობა წყალში (Cნახშ=0,04გ/ლ ). 

                                                                                                                                     ცხრილი 3 

ნახშირბადოვანი მასალის სუსპენზიის მდგრადობა წყალში 

 

ოპტიკური სიმკვრივე, D  

(14 საათიანი  დაფქვა) 

ოპტიკური სიმკვრივე, D 

(6 საათიანი დაფქვა) 

 დისპერგირების           

შემდეგ 

0,288 დისპერგირების 

შემდეგ 

0,242 

 24სთ-ის შემდეგ 0,187  24სთ-ის შემდეგ 0,109 

როგორც ცხრილიდან ჩანს დისპერგირების შემდეგ 14 საათიანი დაფქვის ნიმუშის ოპტიკური 

სიმკვრივე 16%-ით მეტია, ვიდრე 6 საათიანი დაფქვის ნიმუშის. 24 საათის შემდე 14 საათიანი 

დაფქვის ნიმუშის ოპტიკური სიმკვრივე შემცირდა 35%-ით, მაშინ როცა 6 საათიანი დაფქვის 

ნიმუშის ოპტიკური სიმკვრივე შემცირდა 55 %-ით. 

შესწავლილია ნახშიტრბადოვანი მასალის შემცველი სუსპენზიის მდგრადობა, მეორე ფაზის 

დაფქვის ხარისხთნ დამოკიდებულებაში. კვლევის შედეგები მოცემულია ნახაზზე 3. 
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ნახ.2 სუსპენზიის  ოპტიკური სიმკვრივის ცვლილება 

დროში ნახშირბადოვანი მასალის სხვადასხვა 

კონცენტრაციაზე, წყალში დისპერგირების შემდეგ                                                                         

1 - 0,01გ/ლ;      2 - 0,04 გ/ლ;    3 - 0,08 გ/ლ

1

2

3
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ნახ.3         ნახშირბადოვანი მასალის დაფქვის ხარისხის დამოკიდებულება სუსპენზიის 

(წყალი) მდგრადობაზე (0,04 გ/ლ) 

1 - ქარხნული გააქტივებული ნახშირი; 2 – 6 საათიანი დაფქვის ნიმუში;  

   3 – 14 საათიანი დაფქვის ნიმუში; 4 - ნანოწისქვილზე დაფქვილი ნიმუში 

 

როგორც ნახაზიდან ჩანს, 14 საათიანი დაფქვის და ნანოწისქვილში დაფქვილი ნიმუშების 

ბაზაზე დამზადებული სუსპენზიები, ფაქტიურად ერთნაირი მდგრადობით ხასიათდებიან 

დროში, დისპერგირების შემდეგ. 6 საათიანი და ქარხნული, გააქტივებური  ნახშირის ბაზაზე 

დამზადებული დისპერგირებული სუსპენზიიის მდგრადობა კი იდენტურია. შემდგომი 

კვლევებისათვის ვიყენებთ ვიბრაციულ წისქვილზე 14 საათიანი დაფქულ მასალას. 

ლიტერატურაში [2] აღნიშნულია, რომ ნანომილაკებისა და ფულერენის ბაზაზე 

დამზადებული წყალ-სუსპენზიების მდგრადობაზე (დისპერგირების შემდეგ), გავლენას 

ახდენს (ზრდის) ისეთი იონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება, როგორიცაა 

ნატრიუმის დოდეცილსულფატი (ნატრიუმის ლაურილსულფატი - SLS). 

შესწავლილი იქნა აღნიშნული დანამატის გავლენა ჩვენს მიერ მიღებული მეორადი  

ნახშირბადოვანი მასალის  სუსპენზიის მდგრადობაზე. კვლევის შედეგები მოცემულია 

ნახაზზე 4 
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როგორც ნახაზიდან ჩანს, დისპერგირების მიუხედავად ნატრიუმის ლაურილსულფატი ჩვენს 

შემთხვევაში არ აუმჯობესებს მეორადი მასალისაგან მიღებული ნიმუშის სუსპენზიის 

მდგრადობას. მსგავსი შედეგი აქვთ მიღებული სხვა ავტორებსაც [3] ( მათ მეორე ფაზად 

გამოყენებული აქვთ გრაფენი). 

მიღებული შედეგების გათვალისწინებით შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ ამ შემთხვევაში 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მასალის სტრუქტურას. მეორადი ნახშირბადოვანი მასალისა და 

გრაფენის სტრუქტურები განსხვავდება ნანომილაკებისა და ფულერენის სტრუქტურისაგან 

და იონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები განსხვავებულად ურთიერთქმედებენ 

აღნიშნულ მასალებთნ. აქვე [3] მითითებულია, რომ არაიონური პოლიმერული 

ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები დადებით გავლენას ახდენს კომპოზიციური 

დანაფარების მიღებაზე ამ სისტემაში (გამოყენებულია პოლიაკრილ მჟავა). ჩვენთვის 

ხელმისაწვდომი იყო პოლიეთილენგლიკოლი (პეგ, მასით 2000 გ/მოლი, რომელიც 

წარმოადგენს სანთლისებულ ქერცლებს). შესწავლილია 2გ/ლ და 6 გ/ლ პეგ-ის გავლენა 

მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის შემცველი სუსპენზიის მდგრადობაზე (ნახ.5). 

დამტკიცდა, რომ პეგ-ის დამატება ზრდის  სუსპენზიის სტაბილურობას, უდანამატო 

სუსპენზიასთნ შედარებით სტაბილურობა იზრდება  7,59 და11,5%-ით   შესაბამისად
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ნახ.4     ნატრიუმის ლაურილსულფატის გავლენა მეორადი     

ნახშირბადოვანი მასალის შემცველი წყალ-სუსპენზიის (04გ/ლ 

თხილის ნაჭუჭი) მდგრადობაზე

1 - დისპერგირებული საწყისი ნიმუში

2 - სუსპენზიას  დამატებული 10-4 მოლი/ლ  SLS

3 - სუსპენზიას  დამატე

1

2
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4
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ნახ.5 პოლეთილენგლიკოლის გავლენა მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი) 

შემცველი სუსპენზიის სტაბილურობაზე წყალში, დისპერგირების შემდეგ 

 

1 – 0,04 გ/ლ ნახშირბადოვანი მასალის შემცველი წყალ-სუსპენზია    

2 - სუსპენზიას (წყალი) დამატებული 2 გ/ლ პეგ 

3 - სუსპენზიას (წყალი) დამატებული 6 გ/ლ პეგ 

შესწავლილია ასევე პოლეთილენგლიკოლის გავლენა ნახშირბადოვანი მასალის შემცველი 

ელექტროლიტ-სუსპენზიის მდგრადობაზე. პეგ ზრდის აღნიშნული სისტემის 

მდგრადობასაც. 

ასევე შესწავლილი იქნა ეთილის სპირტის გავლენა მეორადი მასალისაგან მიღებული 

ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი) წყლისა- და ელექტროლიტ- სუსპენზიის 

მდგრადობაზე. შედეგები მოცემულია ცხრილში 4. 

                                                                                                                                      ცხრილი 4 

ეთილის სპირტის გავლენა მეორადი ნახშირბადოვანი მასალისაგან (თხილის ნაჭუჭი) 

მიღებული  სუსპენზიის მდგრადობაზე წყალში და ელექტროლიტში (CuSO4) 
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Сთხილი, 

გ/ლ 

ეთილის 

სპირტი, გ/ლ 
ხსნარი 

ოპტიკური სიმკვრივე 

დისპერგირების 

შემდეგ 
24 საათის შემდეგ 

0,04 40 
წყალი 0,293 0,181 

ელექტროლიტი 0,366 0,096 

0,04 - 
წყალი 0,288 0,187 

ელექტროლიტი 0,381 0,086  

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ეთილის სპირტის შეტანა წყალსა და ელექტროლიტის 

სუსპენზიაში (ნახშირბადოვანი მასალის შემცველობისას) მნიშვნელოვნად არ ცვლის 

სუსპენზიის მდგრადობას. 

ლიტერატურაში [4] შეწავლილია ულტრადისპერსული ალმასების ბაზაზე დამზადებული 

ელექტროლიტ-სუსპენზიების მდგრადობა და ნაჩვენებია, რომ ამ სისტემის მდგრადობა 

მკვეთრად ნაკლებია. 

ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა სხვადასხვა კონცენტრაციისა და შედგენილობის (სპილენძისა 

და ნიკელის სულფატები)   გავლენა მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის ბაზაზე 

დამზადებულ ელექტროლიტ-სუსპენზიების სტაბილურობაზე. კვლევის შედეგები 

მოცემულია ნახაზებზე 6-7.  

როგორც ნახაზებიდან ჩანს, მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის შემცველობისას, მარილების 

თუნდაც მცირე კონცენტრაცია იწვევს ელექტროლიტ-სუსპენზიის მდგრადობის მკვეთრ 

შემცირებას, წყალ-სუსპენზიასთნ შედარებით და სუსპენზიის მდგრადობა მიისწრაფვის 

ნოლისაკენ. 
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ნახ.6 მარილების გავლენა ელექტროლიტ-სუსპენზიის

სტაბილურობაზე

Cნახშ. =0,04გ/ლ (თხილის ნაჭუჭი)

1- წყალი-სუსპენზია 2-ელექტროლიტ-სუსპენზია (3 გ/ლ

სპილენძის სულფატი)    
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ნახ. 7    ელექტროლიტის გავლენა ნახშირბადოვანი მასალის

(C =0,04გ/ლ, თხილის ნაწუჭი) სუსპენზიის სტაბილურობაზე 

ნიკელის სულფატის ხსნარში

1- წყალხსნარი 2 - 5.8 გ/ლ NiSO4 3-2.9 გ/ლ NiSO4 

1
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სპილენძისა და ნიკელისა  კომპოზიციური დანაფარების მიღება მეორადი ნახშირბადოვანი 

მასალის გამოყენებით (თხილის ნაჭუჭი) და მათი ფიზიკო-ქიმიური თვისებების შეწავლა 

ექსპერიმენტის მეთოდიკა 

კომპოზიციური დანაფარები მივიღებული იქნა უჟანგავი ფოლადის კათოდებზე (13 სმ2) 

მოსპილენძებისა და მონიკელების (უოტსის) სტანდარტული ხსნარებიდან. ანოდად 

გამოყენებული იქნა სპილენძისა და ნიკელის ანოდები  შესაბამისად (ანოდის ფართი 

კათოდზე 16-ჯერ მეტია). 

სუსპენზიის მეორე ფაზად გამოყენებული იქნა თხილის ნაჭუჭის ნახშირბადოვანი მასალა 

კონცენტრაციით - 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,4, 1,2 გ/ლ  (ნახშირბადოვანი მასალის ნაწილაკის ზომა 

50-100 ნმ). მასალის კარგი დასველების მიზნით, ის იხსნებოდა ეთილის სპირტის მცირე 

მოცულობაში, იფილტრებოდა და ელექტროლიტით  ჩარეცხვის შემდეგ, მისი თანაბარი 

განაწილებისა და სედიმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით სუსპენზიას უტარდებოდა 

დისპერგირება. 

ნახშირბადოვანი მასალის დანაფარების ქიმიური შემადგენლობა და მორფოლოგია 

განისაზღვრა მასკანირებელ მიკროსკოპზე (HITACHI 3030-plus) და რასტრულ ელექტრონულ 

მიკროსკოპზე (TESCAN VEGA  3). მიკროფოტოგრაფიები გადაღებული იქნა ელექტრონულ 

მიკროსკოპზე  მოდელი 4210/50.  

ნიმუშების ცვეთმედეგობა განისაზღვრა წონითი მეთოდით, ჩვენს მიერ დამზადებულ  და 

ლიტერატურაში ცნობილ [5] დანადგარის მსგავს მოდელზე სურ2.   
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 სურ. 2    ცვეთამედეგობის განსაზღვრის დანადგრის სქემა 

                                                            1 - ნიმუში;  2 - სახეხი წრე 

დატვირთვა P=200გ (დისკის რადიუსი - R= 12 სმ;  ნიმუშების გამოცდის დრო 20 წთ.   ბიჯი 5  

წთ. დაფიქსირებული წრფივი სიჩქარე). 

სპილენძის კომპოზიციური დანაფარები 

სპილენძის კომპოზიციური დანაფარები მიღებული იქნა შემდეგი შემადგენლობის 

ხსნარებიდან: 

 მოსპილენძების სტანდარტული ხსნარი (0,8M CuSO4  5M H2O+50 გ/ლ H2SO4; pH=0,35; 

t=20-250C; მორევა),  

 მოსპილენძების სტანდარტული ხსნარს დამატებული მასტაბილიზირებელი 

დანამატი - პეგ (2-6 გ/ლ)  

 მოსპილენძების სტანდარტული ხსნარს დამატებული მასტაბილიზირებელი 

დანამატი - პეგ (2-6 გ/ლ)  და ნახშირბადოვანი მასალა (0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,4, 1,2 გ/ლ)     

 მოსპილენძების სტანდარტული ხსნარს დამატებული ნახშირბადოვანი მასალა (0,04, 

0,06, 0,08, 0,1, 0,4, 1,2 გ/ლ)     

სპილენძის ელექტროგამოლექვაზე ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი) გავლენის 

შესასწავლად დადგენილი იქნა კომპოზიციური დანაფარების Cu-C მიღების ოპტიმალური 

პირობები. ამისათვის შესწავლილი იქნა დენით გამოსავალის დამოკიდებულება სპილენძის 

ელექტროგამოლექვაზე ამ სისტემაში დისპერგირების შემდეგ. ნახაზზე 8 მოცემულია ცდის 

შედეგები. 
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ნახ.  8    სპილენძის დენით გამოსავლის დამოკიდებულება 

კათოდური  დენის სიმკვრივეზე.

ნახშირბადოვანი მასალა  (თხილის ნაჭუჭი) - 0,04გ/ლ
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როგორც ნახაზიდან ჩანს, 10 მა/სმ2 სიმკვრივეზე კომპოზიციური მასალის დენით გამოსავალი 

მაქსიმალურია და შეადგენს 98,64 %. აღნიშნულ სიმკვრივეზე მიიღება უკეთესი ხარისხის, 

წვრილკრისტალური დანაფარი. სურათზე 3-4 მოცემულია დანაფარების ხარისხი 10, 30 და 50 

მა/სმ2 დენის სიმკვრივეზე და ამ დანაფარების მიკროფოტოგრაფიები.  

 

                 ა                     ბ                 გ  

სურ.3   სპილენძის დანაფარების ხარისხი დენით გამოსავლისაგან დამოკიდებულებით 

ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია 0,04გ/ლ 

                                       ა - 10 მა/სმ2;            ბ - 30 მა/სმ2;             გ - 50 მა/სმ2; 

 

 

 ა ბ გ 

 

სურ.4  ნახშირბადოვანი მასალით მოდიფიცირებული სპილენძის დანაფარების 

მიკროფოტოგრაფიები   

ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია 0,04გ/ლ 

                                       ა - 10 მა/სმ2;            ბ - 30 მა/სმ2;             გ - 50 მა/სმ2; 

როგორც სურთებიდან ჩნს, დენის სიმკვრივის გაზრდით  მიიღება უფრო 

მსხვილკრისტალური და ფხვიერი დანაფარები. 
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მასტაბილიზირებელი დანამატის (პეგ) შეტანა მოსპილენძების სტანდარტულ ხსნარში არ 

ცვლის დანაფარის ხარისხს, მაგრამ ნახშირბადოვანი მასალის თანაობისას დანაფარის 

ხარისხი მკვეთრად უარესდება (სურ.5). დანაფარი ხდება ფხვნილისებური (იხ. სურ 6) და 

გვერდებზე დენდრიტებიანი.  

                          

 ა ბ გ დ 

     სურ. 5     კომპოზიციური მასალის დანაფარის ხარისხი სუსპენზიაზე 

მასტაბილიზირებელი დანამატის შეტანის შემდეგ 

 

                          ა -  ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0; პეგ - 6გ/ლ; 

                          ბ - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,04გ/ლ; პეგ - 6გ/ლ; 

                          გ - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,04გ/ლ; პეგ - 2გ/ლ; 

                          დ - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,06გ/ლ; პეგ - 6გ/ლ; 

 

                                         

                            ა                             ბ                                 გ დ 

 

სურ.6  ნახშირბადოვანი მასალით მოდიფიცირებული სპილენძის დანაფარების 

მიკროფოტოგრაფიები სუსპენზიაზე  მაქსტაბილიზირებელი დანამატის ( 6 გ/ლ პეგ) 

თანაობისას   
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ნახშირბადოვანი მასალის სხვადასხვა კონცენტრაციისას (10 მა/სმ2) 

                            ა - 0;          ბ - 0,04გ/ლ;           გ - 0,06 გ/ლ;             დ - 0,08 გ/ლ; 

 

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიეთილენგლიკოლი ზრდის 

როგორ წყლის, ასევე ელექტროლიტის სუსპენზიის მდგრადობას, უარყოფითად მოქმედებს 

დანაფარის ხარისხზე. ლიტერატურაში [6] აღნიშნულია ასევე, რომ გარკვეული 

შედგენილობის ხსნადი პოლიმერების შეტანამ ელექტროლიტში შეიძლება უარყოფითად 

იმოქმედოს საბოოლოო პროდუქტის თვისებებზე. ლიტერატურიდან [3] ცნობილია, რომ 

კომპოზიციური მასალების მისაღებად, არაიონური დანამატების შეტანა საწყის 

ელექტროლიტში  იწვევს მეტალის ელექტროგამოლექვის კინეტიკის შენელებას და 

დანამატის კონცენტრაციის გაზრდით მიიღება ამორფული დანაფარები. 

შემდგომი პრაქტიკული გამოყენებისათვის კვლევას ვაგრძელებთ ყოველგვარი 

პოლიმერული დანამატის გარეშე, სუსპენზიას უტარდება მხოლოდ დისპერგირება. 

მიღებულია როგორც “სუფთა’’, ასევე ნახშირბადოვანი მასალით (თხილის ნაჭუჭი) 

მოდიფიცირებული სპილენძის კომპოზიციური დანაფარები მეორე ფაზის სხვადასხვა 

კონცენტრაციისას. მიღებული ნიმუშების ფოტოები და მიკროფოტოგრაფიები მოცემულია 

სურათზე 7-8. 

 

 

 

 

სურ.7  
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როგორც სურათებიდან ჩანს და ლიტერატურიდანაც ცნობილია [3], მეორადი 

ნახშირბადოვანი მასალის შეტანისა და მისი კონცენტრაციის ზრდისას წარმოიქმნება 

ნაწილაკის ჩასახვისა და ზრდის ახალი უბნები, რომლებზედაც ხდება სპილენძის 

ელექტროგამოლექვა დიდი სიჩქარით და 0,08 გ/ლ-ის შემდეგ დანაფარი  უხარისხოა, ხოლო 

1,2 გ/ლ კონცენტრაციისას დანაფარი ფხვიერია და სრულად ვერ ფარავს ფუძეს.  

 

                                             

1                                                       2                                      3 

                                      

4                                                       5                                              6 

 

                                                            7 

სურ.8  

 

სურ.7-8    მეორადი ნახშირბადოვანი მასალით (თხილის ნაჭუჭი) მოდიფიცირებული           

კომპოზიციური (Cu-C) დანაფარები მეორე ფაზის სხვადასხვა კონცენტრაციისას: 
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                          1 -  ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0;  

                          2 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,04 გ/ლ;  

                          3 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,0 6გ/ლ;  

                          4 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,08 გ/ლ;  

                          5 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,1 გ/ლ; 

                          6 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,4 გ/ლ; 

                          7 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 1.2 გ/ლ; 

 

ცხრილებში 5-6-7 და სურათებზე 9-10-11 მოცემულია რასტრულ ელექტრონულ 

მიკროსკოპზე (TESCAN VEGA-3) გაზომილი სპილენძის კომპოზიციური დანაფარების  

შემადგენლობები და სურათები 

                                                                                                                                       ცხრილი 5  

რასტრულ ელექტრონულ მიკროსკოპზე გაზომილი სპილენძის კომპოზიციური დანაფარების  

შემადგენლობები. დისპერსული მასალის  (თხილი) კონცენტრაცია 0,04 გ/ლ.   1-1  ფუძე 

(ელექტროდის მხარე); 1-2 ზედაპირი (ელექტროლიტის მხარე) 

1-1 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 2.96 0.17 13.70 

O K series 0.58 0.06 2.03 

Cu K series 96.45 0.18 84.27 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 3.69 0.20 16.48 

O K series 0.90 0.07 3.01 

Cu K series 95.41 0.21 80.51 

Total  100.00  100.00 

1-2 

Map Sum Spectrum     
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Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 8.06 0.24 30.94 

O K series 0.90 0.07 2.59 

Cu K series 90.65 0.25 65.79 

Al K series 0.39 0.04 0.68 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 6.53 0.32 26.56 

O K series 0.60 0.10 1.82 

Cu K series 92.62 0.33 71.17 

Al K series 0.25 0.05 0.45 

Total  100.00  100.00 

        
          1                                   2                                     3                        4 

სურ. 9  სპილენძის კომპოზიციური დანაფარები (თხილის ნაჭუჭი 0,04 გ/ლ) გადაღებული 

რასტრულ ელექტრონულ მიკროსკოპზე.  1-2 ფუძე (ელექტროდის მხარე);  3-4 დანაფარი 

(ელექტროლიტის მხარე) 

                                                                                                                                         ცხრილი 6  

რასტრულ ელექტრონულ მიკროსკოპზე გაზომილი სპილენძის კომპოზიციური დანაფარების  

შემადგენლობები. დისპერსული მასალის  (თხილის ნაჭუჭი) კონცენტრაცია 0,06 გ/ლ: 2-1  

ფუძე (ელექტროდის მხარე);  2-2 ზედაპირი (ელექტროლიტის მხარე) 

2-1 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 3.14 0.21 14.46 

O K series 0.47 0.07 1.62 

Cu K series 96.34 0.22 83.82 

Al K series 0.05 0.04 0.11 

Total  100.00  100.00 
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Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 3.60 0.17 16.30 

O K series 0.51 0.06 1.72 

Cu K series 95.89 0.18 81.98 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 3.26 0.17 14.97 

O K series 0.43 0.06 1.50 

Cu K series 96.30 0.18 83.53 

Total  100.00  100.00 

2-2 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 4.29 0.21 18.91 

O K series 0.54 0.07 1.78 

Cu K series 95.15 0.22 79.26 

Al K series 0.02 0.04 0.05 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 4.44 0.17 19.54 

O K series 0.40 0.05 1.34 

Cu K series 95.15 0.18 79.13 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 12.18 0.22 41.25 

O K series 1.28 0.06 3.26 

Cu K series 86.40 0.22 55.33 

Ca K series 0.09 0.02 0.09 

Cl K series 0.06 0.02 0.07 

Total  100.00  100.00 
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 1                                  2                                   3                                   4 

სურ.10    სპილენძის კომპოზიციური დანაფარები (თხილის ნაჭუჭი 0,06გ/ლ) რასტრულ 

ელექტრონულ მიკროსკოპზე     1-2 ფუძის მხარე;  3-4 დანაფარი (ელექტროლიტის მხარე)                                                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         ცხრილი 7  

რასტრულ ელექტრონულ მიკროსკოპზე გაზომილი სპილენძის კომპოზიციური დანაფარების  

შემადგენლობები. დისპერსული მასალის  (თხილის ნაჭუჭი) კონცენტრაცია 0,08 გ/ლ: 3-1  

ფუძის მხარე; 3-2 ზედაპირი (ელექტროლიტის მხარე                                                                                                                      

3-1  

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 3.78 0.13 16.99 

O K series 0.49 0.04 1.66 

Cu K series 95.73 0.13 81.35 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 4.32 0.24 18.96 

O K series 0.67 0.08 2.21 

Cu K series 95.01 0.24 78.83 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 1.66 0.18 8.14 

O K series 0.16 0.05 0.61 
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Cu K series 98.16 0.18 91.20 

Al K series 0.02 0.02 0.05 

Total  100.00  100.00 

3-2 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 2.95 0.15 13.64 

O K series 0.58 0.05 2.00 

Cu K series 96.48 0.16 84.36 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 2.09 0.16 9.99 

O K series 0.53 0.05 1.92 

Cu K series 97.38 0.17 88.09 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 3.57 0.17 16.09 

O K series 0.70 0.06 2.37 

Cu K series 95.73 0.17 81.54 

Total  100.00  100.00 

                              

                      1                                        2                               3                                    4  

სურ. 11   სპოლენძის კომპოზიციური დანაფარები (თხილის ნაჭუჭი  0,08გ/ლ) გადაღებული 

რასტრულ ელექტრონულ მიკროსკოპზე     1-2 ფუძის მხარე;  3-4 დანაფარი (ელექტროლიტის 

მხარე) 
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ლიტერატურიდან [6] ცნობილია, რომ ელექტროლიზის საწყის სტადიაზე უკვე იწყება 

დისპერსული ფაზის ჩართვა დანაფარში და მეორე ფაზის  უფრო მეტ რაოდენობას შეიცავს 

კომპოზიციური დანაფარების ზედა ფენები [8]. როგორც ცხრილებიდან ჩანს, ჩვენს 

შემთხვევაშიც დანაფარის ფუძის მხარე  უფრო მცირე რაოდენობით შეიცავს მეორე ფაზას, 

ვიდრე ზედაპირი.  

სუსპენზიებიდან მიღებულ სპილენძის კომპოზიციურ დანაფარებში მეორე ფაზის (თხილის 

ნაჭუჭი) შემცველობის ზღვრები მოცემულია ცხრილში 8. 

                                                                                                                                       ცხრილი 8 

სპილენძის კომპოზიციურ დანაფარებში მეორე ფაზის (თხილის ნაჭუჭი) შემცველობის 

ზღვრები (წონითი %) 

# ნახშირბადის კონცენტრაცია 

სუსპენზიაში,             გ/ლ 

კომპოზიციურ დანაფარში 

ნახშირბადის შემცველობა  

ფუძე ზედაპირი 

1 0,04 2,96-3,69 6,53-8,06 

2 0,06 3,14-3,60 4,29-12,18 

3 0,08 1,66-4,32 2,09-2,95 

როგორც ცხრილიდან ჩანს ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაციის ზრდა ელექტროლიტ-

სუსპენზიაში 0,06გ/ლ-მდე, იწვევს კომპოზიციურ დანაფარში ნახშირბადოვანი მასალის 

წონითი პროცენტის გაზრდას. სუსპენზიაში დისპერსული ფაზის შემდგომი გაზრდისას 

(0,08გ/ლ), დანაფარში ნახშირბადის კონცენტრაცია მკვეთრად მცირდება, რაც 

განპირობებული უნდა იყოს თვით სუსპენზიის ნაკლებად მდგრადობით.  

დისპერსული ნაწილაკების ჩართვა დანაფარში იწვევს მეტალური მატრიცაში სტრუქტურულ 

ცვლილებებს, რაც გავლენას ახდენს დანაფარების თვისებებზე. 

დანაფარების მექანიკური თვისებების შესაფასებლად Cu-C კომპოზიციური დანაფარები 

გამოცდილი იქნა ცვეთაზე.  

 ნახაზზე 9 მოცემულია „სუფთა“ და კომპოზიციური დანაფარების ცვეთა მშრალი ხახუნის 

დროს. 
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კომპოზიციურ  გალვანურ დანაფარში (Cu-C) ნახშირბადის არსებობა განაპირობებს ე.წ. 

მშრალი შემზეთის წარმოქმნას. როგორც გრაფიკიდან ჩანს „სუფთა“ ხსნარიდან მიღებული 

დანაფარების ცვეთა 1,5-ჯერ მეტია, ვიდრე კომპოზიციური დანაფარისა, როცა დისპერსული 

ფაზის კონცენტრაცია ხსნარში შეადგენს - 0,04 გ/ლ (ნახშირბადის კონცენტრაცია 

კომპოზიციურ დანაფარში - 6,53-8,06 წონ.%). 

ნაშირბადოვანი მასალის კონცენტრაციის შემდგომი ზრდა სუსპენზიაში (0,06 გ/ლ) და 

კომპოზიციურ დანაფარებში (4,29-12,18 წონ.%) ასევე იწვევს ცვეთის შემცირებას, მაგრამ 

შედარებით ნაკლებად, ვიდრე წინა შემთხვევაში.   მსგავსი შედეგებია მიღებული 

ლიტერატურაში [5], ნიკელის კომპოზიცირ დანაფარებზე ნახშირბადოვანი ნანომილაკების 

შემცველი სუსპენზიიდან მიღებული კომპოზიციური დანაფარის ცვეთის შესწავლისას.  

ავტორები ამ მოვლენას ხსნიან იმით, რომ კომპოზიციურ დანაფარში დისპერსული 

ნაწილაკების გაზრდა შეიძლება დაკავშირებული იყოს ნახშირბადოვანი მასალის ცალკეული 

ნაწილაკების აგლომერატებად ჩამოყალიბებასთან. ასეთ გაერთიანება-აგლომერატებში 

ცალკეული ნაწილაკები არ არიან ერთმანეთთნ კავშირში და ფაქტიურად წარმოადგენენ 

ფორებს მეტალურ მატრიცაში, რომლებიც ადვილად იფხვნება დატვრთვის დროს (ხახუნი). 

მსგავს მოვლენასთნ უნდა გვქონდეს ჩვენც საქმე. გარდა ამისა ცვეთის შემციება დანაფარში 

ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაციის გაზრდისას შეიძლება დაკავშირებული იყოს 

დანაფარის სტრუქტურის გაუხეშებასთანაც.  
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ნახ.9  კომპოზიციური დანაფარების ცვეთა მშრალი 

ხახუნის დროს  ნახშირბადოვანი მასალის სხვადასხვა 

კონცენტრაციისას ელექტროლიტში, გ/ლ
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სუსპენზიაში ნახშირბადის შემდგომი ზრდისას (0,08გ/ლ), დანაფარში მეორადი ფაზის 

ჩართულობა მცირდება (2,09-2,95 წონ.%) და ცვეთა ფაქტიურად უტოლდება სუფთა 

დანაფარის ცვეთას. 

 

 

ნიკელის კომპოზიციური დანაფარები 

 

ნიკელის კომპოზიციური დანაფარები მღებული იქნა შემდეგი შემადგენლობის ხსნარებიდან: 

 მონიკელების სტანდარტული უოტსის ხსნარი (200 გ/ლ NiSO47H2O+60 გ/ლ 

NiCl2H2O+H3BO3; pH=4,5; t=50-550C; მორევა),  

 მონიკელების სტანდარტული ხსნარს დამატებული მასტაბილიზირებელი დანამატი - 

პეგ (2-6 გ/ლ)  და ნახშირბადოვანი მასალა ( 0,06 გ/ლ)    

 მონიკელების სტანდარტული ხსნარს დამატებული ნახშირბადოვანი მასალა (0,04, 

0,06, 0,08გ/ლ)     

ცნობილია [6], რომ ნიკელი კარგად ურთიერთქმედებს ნახშირბადთან. ნახშირბადის 

ნიკელში ხსნადობა ოთახის ტემპერეტურაზე საკმაოდ მაღალია. ამის გარდა ნიკელი 

მაღალ ტემპერატურებზე შედის რეაქციაში ნახშირბადთნ ქიმიური ბმების წარმოქმნით 

[7]. ნიკელისა და ნახშირბადის ასეთი მსგავსება განსაზღვრავს  ნიკელისა და 

დისპერგირებული ნახშირბადოვანი მასალის მნიშვნელოვან ურთიერთქმედებას, რასაც 

უნდა მივყავდეთ Ni-C კომპოზიციური დანაფარების გაზრდილ ცვეთმედეგობამდე. 

ნიკელის ელექტროგამოლექვაზე ნახშირბადოვანი მასალის გავლენის შესასწავლად 

დადგენილი იქნა Ni-C კომპოზიციური დანაფარების მიღების ოპტიმალური პირობები. 

ამისათვის შესწავლილი იქნა დენით გამოსავალის დამოკიდებულება ნიკელძის 

ელექტროგამოლექვაზე. ნახაზზე 10 მოცემულია ცდის შედეგები. 
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როგორც ნახაზიდან ჩანს, რომ 40 მა/სმ2 სიმკვრივეზე კომპოზიციური მასალის დენით 

გამოსავალი მაღალია და შეადგენს 99,47 %. აღნიშნულ სიმკვრივეზე მიიღება უკეთესი 

ხარისხის, წვრილკრისტალური დანაფარი. 

სურათზე  12    მოცემულია ნიკელის კომპოზიციური დანაფარები მიღებული 10, 20 და 40 

მა/სმ2 სიმკვრივეზე  0,04 გ/ლ დისპერსული ფაზის კონცენტრაციისას (თხილის ნაჭუჭი). 

                                                                                 

                      ა                                                    ბ                                                      გ 

სურ.12        ნიკელის კომპოზიციური დანაფარების ხარისხი დენით სიმკვრივისაგან 

დამოკიდებულებით 

ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია 0,04გ/ლ (თხილის ნაჭუჭი) 
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ნახ.   10  ნიკელის დენით გამოსავლის დამოკიდებულება 

კათოდური  დენის სიმკვრივეზე.

ნახშირბადოვანი მასალა  (თხილის ნაჭუჭი) - 0,04გ/ლ
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                                       ა - 10 მა/სმ2;            ბ - 20 მა/სმ2;             გ - 40 მა/სმ2; 

როგორც სურათიდან ჩანს, 10 და 20 მა/სმ2 სიმკვრივეზე, გარდა იმისა რომ დენით გამოსავალი 

შედარებით დაბალია, დანაფარის ხარისხიც არადამაკმაყოფილებელია. 

მასტაბილიზირებელი დანამატის (პეგ) შეტანა მონიკელების  ხსნარში აუარესებს 

კომპოზიციური დანაფარის ხარისხს. უარესდება დანაფარის ფუძესთან ადგეზია, დანაფარი 

იტკიჩება.   

მიღებულია როგორც “სუფთა’’, ასევე ნახშირბადოვანი მასალით (თხილის ნაჭუჭი) 

მოდიფიცირებული ნიკელის კომპოზიციური დანაფარები, მეორე ფაზის სხვადასხვა 

კონცენტრაციისას. მიღებული ნიმუშების ფოტოები და მიკროფოტოგრაფიები მოცემულია 

სურათზე   13-14. 

                                               

               1                                                          2                                              3 

სურ. 13 მეორადი ნახშირბადოვანი მასალით (თხილი) მოდიფიცირებული           ნიკელის 

დანაფარები, მეორე ფაზის სხვადასხვა კონცენტრაციისას. 

1 -  ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,04 გ/ლ; 

2 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,06 გ/ლ; 

3 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,0 8გ/ლ; 

 

სურათზე 12 მოცემულია ელექტრონულ მიკროსკოპზე გადაღებული სუფთა და მეორადი 

ნახშირბადოვანი მასალით მოდიფიცირებული ნიკელის კომპოზიციური დანაფარების 

სურათები (გადიდება 40x) 
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          1                                 2                                         3                                         4 

სურ.  14      მეორადი ნახშირბადოვანი მასალით (თხილი) მოდიფიცირებული           ნიკელის 

დანაფარები მეორე ფაზის სხვადასხვა კონცენტრაციისას. 

                          1 -  ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0;  

                          2 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,04 გ/ლ;  

                          3 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,0 6გ/ლ;  

                          4 - ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია - 0,08 გ/ლ;  

ცხრილში 9 მოცემულია რასტრულ ელექტრონულ მიკროსკოპზე გაზომილი ნიკელის 

კომპოზიციური დანაფარების  შემადგენლობები. დისპერსული მასალის  (თხილის ნაჭუჭი) 

კონცენტრაცია 0,04, 0,06 და 0,08  გ/ლ. 

                                                                                                                                         ცხრილი 9 

დისპერსული მასალის  (თხილის ნაჭუჭი) კონცენტრაცია 0,04 გ/ლ 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 35.89 0.15 69.27 

O K series 5.13 0.06 7.44 

Ni K series 58.94 0.14 23.27 

Cl K series 0.03 0.01 0.02 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 29.34 0.15 64.20 

O K series 3.47 0.05 5.70 

Ni K series 67.14 0.14 30.05 

Si K series 0.05 0.01 0.04 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 20.55 0.54 51.51 

O K series 5.65 0.22 10.64 
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Ni K series 73.80 0.54 37.85 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 19.84 0.19 50.53 

O K series 5.54 0.08 10.60 

Ni K series 74.62 0.19 38.87 

Total  100.00  100.00 

 

ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაცია 0,06 გ/ლ 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 2.50 0.30 11.06 

O K series 0.29 0.08 0.97 

Ni K series 97.21 0.31 87.97 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 7.93 0.30 28.88 

O K series 1.25 0.09 3.41 

Ni K series 90.83 0.31 67.71 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 12.57 0.35 39.93 

O K series 1.85 0.10 4.40 

Ca K series 0.12 0.03 0.12 

Ni K series 85.46 0.36 55.55 

Total  100.00  100.00 

ნახშირბადოვანი მასალია კონცენტრაცია 0,08 გ/ლ 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 14.68 0.25 44.44 

O K series 1.54 0.07 3.50 

Ni K series 83.58 0.25 51.78 
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Si K series 0.10 0.02 0.13 

Al K series 0.11 0.03 0.15 

Total  100.00  100.00 

 

Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 

C K series 7.07 0.18 26.68 

O K series 0.76 0.05 2.16 

Ni K series 92.17 0.19 71.15 

Total  100.00  100.00 

როგორც გაზომვებიდან ჩანს, სუსპენზიაში შეტანილი ნახშირბადოვანი მასალის 

კონცენტრაციისათვის 0,06 და 0,08 გ/ლ დანაფარებში ნახშირბადის კონცენტრაცია მერყეობს 

2,50-12,57 და 7,07-14,6 წონითი პროცენტი შესაბამისად. 

ნიკელის კომპოზიციურ დანაფარებში ნახშირბადოვანი მასალის მაქსიმალური 

კონცენტრაცია ფიქსირდება ელექტროლიტ-სუსპენზიაში 0,04გ/ლ მასალის გახსნისას 19,84-

35,89 წონითი პროცენტი. 

შესწავლილი იქნა მიღებული ნიმუშების ცვეთა. მეთოდიკა და პირობები აღწერილია თავში  - 

ცდის მეთოდიკა. 

ცდის შედეგების მიხედვით ნაკლები ცვეთით ხასიათდება ნიმუშები მიღებული 0,06 და 0,08 

გ/ლ ნახშირბადოვანი მასალის კონცენტრაციისას ელექტროლიტ-სუსპენზიაში. ხოლო 0,04 

გ/ლ კონცენტრაციისას ცვეთა  უფრო მაღლია, ვიდრე სუფთა დანაფარის დროს, რადგან ამ 

კონცენტრაციაზე დანაფარში ნახშირბადის რაოდენობა მაღალია და ადვილად იფხვნება. 

ცდის შედეგები მოცემულია ცხრილში 10    

                                                                                                                                     ცხრილი 10 

 

# ნახშირბადის 

კონცენტრაცია 

სუსპენზიაში, 

გ/ლ 

ნიმუშის 

საწყისი 

წონა, გ 

ნიმუშის 

წონა 10 

წუთის 

შემდეგ, გ 

ნიმუშის 

წონა 20 

წუთის 

შემდეგ, გ 

შენიშვნა 

1 0 4.30710 4.30525 4.30315 m=0.00395 

2 0.04 4.51580 4.41106 4.50875 m=0.00705 

3 0.06 4.19035 4.18380 4.18930 m=0.00105 

4 0.08 4.47850 4.44670 4.47725 m=0.00125 

თუ გავითვალისწინებთ სუსპენზიაში დისპერსული ფაზის კანცენტრაციასა და დანაფარებში 

ნახშირბადის შემცველობას, მიღებული შედეგების ახსნა კორელაციაშია ლიტერატურულ 
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მონაცემებთან [5] და სპილენძის კომპოზიციური დანაფარების ცვეთის განსაზღვრის 

შედეგებთან.   

                                                      შედეგები 

1. მეორადი ნახშირბადოვანი მასალის (თხილის ნაჭუჭი) დაფქვის ხარისხი მოქმედებს 

მის ბაზაზე დამზადებული სუსპენზიის მდგრადობაზე; 

2. იონური ზედაპირულად აქტიური ნივათიერების (ნატრიუმის ლაურილსულფატი 

SLES) შეტანა არ ზრდის მეორადი ნახხსირბადოვანი მასალის ბაზაზე დამზადებული 

სუსპენზიის სტაბილურობას; 

3. სპირტის შეტანა ასევე არ ზრდის სუსპენზიის სტაბილურობას; 

4. არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების შეტანა (2-6 გ/ლ პეგ), ზრდის  

დისპერგირების ხარისხს და სუსპენზიის სტაბილურობას; 

5. მარილების თუნდაც მცირე რაოდენობა მკვეთრად აუარესებს ნაშირბადოვანი 

მასალის სუსპენზიის მდგრადობას და სუსპენზიის კონცენტრაცია მიისწრაფვის 

ნოლისაკენ; 

6. პოლიეთილენგლიკოლი ზრდის როგორც წყლის, ასევე ელექტროლიტ- სუსპენზიის 

მდგრადობას, მაგრამ იგი უარყოფითდ მოქმედებს კომპოზიციური დანაფარის 

ხარისხზე; 

7. 0,04-0,08 გ/ლ ნახშირბადოვანი მასალისა კონცენტრაციისას ელექტროლიტ-

სუსპენზიებიდან  მიიღება ხარისხოვანი დანაფარები (Cu-C; Ni-C) დისპერგირების  

შემდეგ; 

8. ნახშირბადოვანი მასალის 0,08 გ/ლ-ზე მეტი კონცენტრაცია ელექტროლიტ-

სუსპენზიაში აუარესებს დანაფარის ხარისხს; 

9. სპილენძისა და ნიკელის კომპოზიციურ დანაფარების (მეორე ფაზა -ნახშირბადი) 

ცვეთა დამოკიდებულია თვით დანაფარში ნახშირბადის კონცენტრაციაზე; 

10. ელექტროლიტ-სუსპენზიაში, როცა ნახშირბადოვანი მსალის კონცენტრაციაა 0,04 გ/ლ 

,სპილენძის კომპოზიციური დანაფარის  (Cu-C)  ცვეთა 1,5-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე 

„სუფთა“ დანაფარის შემთხვევაში; 

11. ნიკელის კომპოზიციური დანაფარის  Ni-C  ცვეთა 3,7-ჯერ ნაკლებია (0,06 გ/ლ 

ნახშირმადოვანი მასალის შემცველობისას ელექტროლიტში) ვიდრე სუფთა ნიკელის 

დანაფარის; 

12. კომპოზიციური დანაფარის (Cu-C და Ni-C) ცვეთა უმჯობესდება მატრიცაში 

ნახშირბადოვანი მასალის 14,6 წონითი პროცენტის შემცველობამდე; 

13.  მატრიცაში ნახშირბადოვანი მასალის როგორც მცირე შემცველობისას (2,09-2,95 

წონითი %, Cu-C), ასევე დიდი რაოდენობისას (19.84-35.89 წონითი % Ni-C) 

კომპოზიციური დანაფარის ცვეთა უარესდება.  

ლიტერატურა 
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Диспергирование одностенных углеродных нанотрубок и фуллеренов С60 в воде и 

водных растворазх ПАВ. Ж.  Вестник Казанского технологического университета. 
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

ივ.   ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა დ აელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1. მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

European Chemical 

Bulletin, 8 (5), 164-170 

DOI:http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2019.8.164-

170 

 

2. ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

European Chemical 

Bulletin, 8(1), 31-33 

DOI: 10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

3. მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

 

Research Journal of Life 

Sciences, Bioinformatics, 

Pharmaceutical and 

Chemical Sciences 

(RJLBPCS);   5(2), 47-62 

Impact-factor : 0, 896 

(2018)  

https://isindexing.com/isi/ 

ინდექსირებულია  

Crossref ; ISI, etc. Scopus-

and Web of Science -

under process  

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

E-ISSN : 2454-6348 

 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://isindexing.com/isi/


2 
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ავტორი/ავტორები საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

1. მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Nano Studies/ European Chemical 

Bulletin; 19, 273-284. 
 

ISSN 1987-8826 

2. მ. ავალიანი,  

გ. თოდრაძე,  

ე. შაფაქიძე,  

ვ. კვესელავა 

Nano Studies/ European Chemical 

Bulletin;  20; 09. 15. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.63847 

 

3. ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

Nano Studies/ European Chemical 

Bulletin; 20; 23. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756.17281 
 

4. მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

Research Gate Electronic 

Publications / E-article 

DOI: 10.13140/RG.2.2.16320.58885   

 

5.  მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

Composite Materials Engineering, 

Modeling and Technology (article 

accepted 01.11.19) 

 

DOI: 10.13140/RG.2.2.20531.37924    

6. ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

Composite Materials Engineering, 

Modeling and Technology (article 

accepted 01.11.19) 

DOI:10.13140/RG.2.2.28081.12644 

7. მ. ავალიანი J. Pharm. Appl. Chem., 5(2), 53-58 DOI : 10.18576/jpac/050201 

ან 

DOI : 10.13140/RG.2.2.28837.14562      

    

 

 

3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები  

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  
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4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური  

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

 გაგზავნილია საპატენტო 

განაცხადი სასარგებლო 

მოდელზე:  

„გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალის შემადგენლობა“ 

ელენა შაფაქიძე,მარინე 

ნადირაშვილი, ვერა მაისურაძე, 

იოსებ გეჯაძე, მარინე 

ავალიანი, თამარ პეტრიაშვილი  

 
 

 

C04B 7/00 

გადაგზავნილია 18.06.19, 

განაცხადი განხილვის 

პროცესშია. 

 

    

    

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელებ

ის პერიოდი  

 FR-18-783 
 

ე.  შაფაქიძე - პროექტის ხელმძღვანელი 

მ. ნადირაშვილი-კოორდინატორი 

ძირითადი შემსრულებლები : 

ი. გეჯაძე-მკვლევარი 

მ. ავალიანი-მკვლევარი, 

ვ. მაისურაძე-მკვლევარი, 

თ. პეტრიაშვილი-მკვლევარი 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა 

ადგილობრივი 

ნედლეულის 

საფუძველზე 

22.02.2019 – 

22.02.2022 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1. 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.25975.37288 
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2. ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

 

3. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.27972.27523 

4. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 

ნ. ესაკია 

International Conference on 

Chemistry, Paris, France, July  

DOI: 10.13140/RG.2.2.35648.48648 

5. ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

The power of the field of 

geology is a precondition for the 

revival of the economy, May 

29-30, Tbilisi, Georgia 
გეოლოგიის დარგის სიძლიერე 

ეკონომიკის 

აღორძინების წინაპირობაა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

    

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. მ. ავალიანი, V თავი 

წიგნში«Materials Science » 

(Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA ISBN: 9781771887960 

 

2. მ. ავალიანი,ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი, ნ. ესაკია, მ. 

გველესიანი, შ. მახათაძე .  

VIII თავი წიგნში«Materials 

Science » (Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA  ISBN: 9781771887960 
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7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორივ. ჩაგელიშვილი. 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

უფროსიმეცნ.თან.,   ქიმიისმეცნ. აკად. დოქტორიმ. ავალიანი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   რ. ჩაგელიშვილი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   ლ. ბაღათურია 

მეცნ.თან.   ნ. ბარნოვი 

მეცნ.თან.   მ. გველესიანი 

ინჟინერიე. შოშიაშვილი 

ინჟინერი ზ. სამხარაძე 

ინჟინერი გ. მაღრაძე 

           ლაბორანტი ქ. ჩიქოვანი 

ლაბორანტი მ.ვიბლიანი 

ლაბორანტი ნ. შენგელია 

 

სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი მ. ავალიანი,  

თემაზე მომუშავე თანამშრომლები :  

ნ. ბარნოვი, მ.გველესიანი, ე.შოშიაშვილი, შ.მახათაძე, ნ.ესაკია, 

ე. შაფაქიძე, გ. თოდრაძე 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელებ ამეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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პროექტი:  არაორგანული 

პოლიმერების- 

კონდენსირებული ფოსფატების 

სინთეზი და ფუნდამენტური 

კვლევა. 

არაორგანული ქიმია; ახალი 

მასალები და 

ტექნოლოგიები.არაორგანული 

პოლიმერების მიმართულება 

 

 

 

 

 

 

2014-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ.ბარნოვი - ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

 მ.გველესიანი, ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

ე.შოშიაშვილი,  შ.მახათაძე, ნ. ესაკია - 

დახმარება სადღეღამისო მორიგეობებზე 

შედარებით მაღალ-ტემპერატურული 

კვლევებისას, სამუშაოთა წარმოება    პოსტ-

სინთეზების პერიოდში. 

ე. შაფაქიძე - მონიტორინგი სამუშაოთა 

დეტალების სრულყოფაზე და ფიქიკო-

ქიმიური  ანალიზების უზრუნველყოფა. 

გ. თოდრაძე - ქიმიური ანალიზის წარმოება/ 

მონიტორინგი 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

K-Ga, K-In, Ag-Inშემცველი მრავალკომპონენტიანი სისტემების შესწავლა 100-350 °C და 

პირველად მიღებული არაორგანული პოლიმერების აგებულების, თვისებების კვლევა 

სხვადასხვა მეთოდით 

კვლევების შედეგად განხორციელებულია არაორგანული პოლიმერების, კონკრეტულად კი 

კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და ფუნდამენტური კვლევა. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგიკონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატები სსინთეზის, მათი აგებულების 

დადგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

ტექნოლოგია ემყარება პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-ნალღობებიდან კონდენსაციის გზით 

დღემდე უცნობი ახალი კონდენსირებული ფორმების - არაორგანული ოლიგომერების, ციკლური 

ნაერთების და გრძელჯაჭვიანი პოლიმერული ნაერთების მიღებას. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების სინთეზის, მათი აგებულების 

და დგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

განხორციელებულია პოლიკომპონენტური სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა 

ტემპერატურულ ინტერვალში 100-350°C, სადაც ერთვალენტიანი მეტალები იყო K და Ag, ხოლო 

სამვალენტიანი მეტალების სახით აღებული იყო Ga და In.  

 ჩატარებულია მიღებული ნაერთების ქიმიური ანალიზი, შედარებულია კვლევის 

არსებული მეთოდიკები და შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, გალიუმის, 

ინდიუმის და ერთვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდები. 

პირველადაასინთეზირებულიინდიუმ-ვერცხლისდა გალიუმ-ვერცხლის ორმაგი 
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ციკლოტეტრაფოსფატები, სინთეზირებულია აგრეთვე მრავალი ოლიგო- , ციკლო და 

პოლიფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ მონო- და პოლივალენტურ მეტალებს. 

ნაერთები შესწავლილია გარდა გრავიმეტრული, ფოტომეტრული, მოცულობითი, 

ატომურ-აბსორბციული მეთოდებისა, აგრეთვე რენტგენოფაზური და რენტგენოსპექტრალური 

ანალიზის მეშვეობით. მიღებული შედეგები გაანალიზებულია და შედარებულია სამეცნიერო 

პუბლიკაციებში არსებულ მონაცემებთან და მოტანილია ინდიცირებული რენტგენოგრამები. 
მიღებული პოლიმერების საკრისტალიზაციო პირობების და პროდუქტის თვისებების 

გაანალიზებით შესაძლებელი ხდება მიზნობრივი თვისებების მქონე ახალი არაორგანული 

პოლიმერების სინთეზი და ასევე მონოკრისტალების ჩამოყალიბების რეჟიმების დადგენა. გარდა 

ამისა, აღნიშნული ფუნდამენტურიკ ვლევების გაღრმავება შესაძლებლობას იძლევა, 

არაორგანული პოლიმერების ნაერთთა ქიმიაში შეიქმნას ან/დასრულყოფილ იქნას მონაცემთა 

ბაზა (თუნდაც ე.წ. ETDEWEB - ენერგეტიკულ მონაცემთა ბაზა), ჩვენი კვლევის შედეგად 

გატარებულია აგრეთვე პარალელი სხვა მრავალვალენტიან მეტალთა კონდენსირებულ 

ნაერთებთან, გარკვეული თვისებების მქონე მიზნობრივი პროდუქტის მიღების მეთოდიკის 

სრულყოფის მიზნით. 

ყველა სინთეზირებული ნაერთი შესწავლილია რენტგენოფაზური, თერმოგრავიმეტრული 

ანალიზით, ზოგიერთი, ყველაზე საინტერესო კრისტალური აგებულების მქონე ნაერთი  

შესწავლილია რენტგენოსპექტრალური ანალიზით (მაგალითისთვის იხ. ნახ. 2) ელექტრონულ 

მიკროსკოპული კვლევა მიმდინარეობდა იაპონური კომპანია JEOL -

ისმასკანირებელიელექტრონულიმიკროსკოპის  JSM-6510LV გამოყენებით, აღჭურვილიOxford 

Instrument -ის   X-MaxN 20 ტიპის ენერგოდისპერსიული მიკრორეტგენოსპექტრალური 

ანალიზატორით. ელექტრონული მიკროფოტოგრაფიები მიღებულია 20 კვა მაჩქარებელ ძაბვაზე, 

როგორც არეკვლილ (BES)  ასევე მეორად  (SEI)  ელექტრონების  საშუალებით. მიკრორენტგენო 

სპექტრალური ანალიზი ტარდებოდა ნიმუშის როგორც წერტოლოვანი არიდან, ასევე მისი 

ზედაპირის გარკვეული ფართიდან.  

1 და 2 სურათებზე მოტანილია Ag-Ga სისტემაში სინთეზირებული არაორგანული 

პოლიმერების რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად მიღებული მიკროფოტოგრაფიები 

სხვადასხვა გადიდებისას.   
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მიკროფოტო 1.  10 SEI ; Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 5/ 1. 

 

 

 

მიკროფოტო 2. Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 7,5/ 1. გადიდება 2,700 

           2019 წელს წარმოებული კვლევების საფუძველზე დადგენილია ნაერთთა აგებულება, 

სტრუქტურა, იზომორფიზმი და თვისებები. დადგენილია, რომ კალიუმ-გალიუმის მიღებულ 

მჟავა ტრიფოსფატს ახასიათებს პროტონის მიმომცვლის შესაძლებლობა და მისი გამოყენება 

შესაძლებელია, როგორც იონთმიმომცვლელი აგენტისა. ეს იონთმიმომცვლელი რეკომენდებულია 

პრაქტიკული გამოყენებისთვის, ვინაიდან ის ცვლის ერთ პროტონს სხვა იონებზე. 
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          გაფორმებულია სტატიები საზღვარგარეთულ სამეცნიერო ჟურნალებში, როგორც იმპაქტ-

ფაქტორის მქონე და SCOPUS -ის სიაში რანჟირებულ ჟურნალებში, ასევე რეინტინგულ  ბეჭდვით 

მედიაში. გარდა ამისა, სტატიები გამოქვეყნებულია საქართველოს მასშტაბით გამოცემულ 

სამეცნიერო ჟურნალებში. მიღებული გვაქვს მონაწილეობა როგორც ადგილობრივად გამართულ, 

ასევე საზღვრებს გარეთ მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. ჩვენს მიერ 

მიღებული სამეცნიერო პროდუქტის მაღალ  ხარისხზე  მეტყველებს საკმაოდ ფართო უახლესი 

ციტირებები ჩვენზე უცხოერ პროფესიულ მედიაში.  

            ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press, USA - დაიბეჭდა მონოგრაფია 

სათაურით Composite Materials EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის 

ავტორია მარინე ავალიანი. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების მეთოდოლოგიების კომპილაციას, რომლებიც ხშირად გამოიყენება თანამედროვე 

კომპოზიციური (კომპოზიტური) მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალურიფუნქციების ეფექტური გამოყენებისათვის. 

იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური მასალების რამდენიმე 

ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას,  სამეცნიერო მასალებს მათი 

მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების შესახებ, 

ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალებისმ ეცნიერული კვლევის განვითარებას ხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი ) 

ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად მიღებულ ორმაგ 

კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, თვისებებზე. 

განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 

სამეცნიერო თემის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების ცნობადობაზე დასკვნის სახით :  

საანგარიშო 2019 წელს პუბლიკაციათა საერთო რაოდენობა - 18, 

მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში - 3, 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა - 5. 

პუბლიკაციებიასახულია და/ან ატვირთულია : PUBLON ; ORCID ; TOMSON REUTER ; GOOGLE 

SCHOLAR ; WEB of Science; Research Gate -ზე.  

Research Gate -ზე ჩვენს პუბლიკაციებზე გაცემული რეკომენდაციები - 2 932, ბოლო წლების 

ციტირებები 76, პუბლიკაციები მიმდინარე სამუშაოების თემაზე წაკითხული აქვს 4 950 მეცნიერს 

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, გვაქვს ათიოდე სერიოზული შემოთავაზება  ურთიერთ-

თანამშრომლობაზე საფრანგეთის, იტალიის, უნგრეთის, ესპანეთის, აშშ, უკრაინის და ბელორუსიის 

უნივერსიტეტებიდან და/ან მეცნიერებათა აკადემიებიდან. 

ამჟამად  მიმდინარეობს მოლაპარაკება თანამშრომლობაზე და ქართულ-იტალიურიერთობლივი 

პროექტის შემუშავებაზე რომის კრისტალოგრაფიის ინსტიტუტის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენელთან(Dr. Francesco Capitelli - Institute of Crystallography - CNR (www.ic.cnr.it) (Rome, 

Italy). 

მოლაპარაკება ასევე მიმდინარეობს ცნობილ სამეცნიერო ინსტიტუციასთან  - Hungarian Academy of 

http://www.ic.cnr.it/
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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SciencesInstitute of Materials and Environmental Chemistry  და მის წამყვან მეცნიერთან ლასლო 

კოტაისთან (LászlóKótai), რომელიც იმავდროულად არის სკოპუსის სიაში შემავალი სამეცნიერო 

ჟურნალის European Chemical Bulletin -ის მთავარი რედაქტორი. 

 

                 დაბოლოს დავძენთ, რომ მიმდინარე წელს აღნიშნულ თემატიკაზე წარმატებით დაცული 

იქნა ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომანტის, ნინო ღონღაძეს 

სამაგისტრონაშრომი (სამეცნიერო ხელმძღვანელები მ. ავალიანი და გ. თოდრაძე) . 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტი

სდასახელებამეცნიერების

დარგისადასამეცნიერომი

მართულებისმითითებით

, 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა ადგილობრივი 

ნედლეულისსაფუძველ

ზე 

 

22.02.2019 – 22.02.2022 

 
 

 

 

 

 

ელენაშაფაქიძე-ხელმძღვანელი 

მარინენადირაშვილი- კოორდინატორი 

ძირითადი პერსონალი 

1. ვერა მაისურაძე - მკვლევარი  

2. იოსებ გეჯაძე-მკვლევარი  

3. მარინე ავალიანი - მკვლევარი 

4. თამარპეტრიაშვილი- მკვლევარი 

 

 

https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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FR-18-783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

საგრანტო პროექტის გეგმა-გრაფიკის თანახმად პირველ საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული 

იქნა სამეცნიერო   ლიტერატურული წყაროები. შესწავლილი იქნა თანამედროვე მონაცემები 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების შემადგენლობების და თვისებების შესახებ. საფონდო-

გეოლოგიურ წყაროებზე დაყრდნობით შერჩეულ იქნა ადგილობრივი ბუნებრივი და 

ტექნოგენური ნედლეული, რომელთა გამოყენებაც მიზანშეწონილია გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალების საწარმოებლად.  

შერჩეული და მოპოვებულ იქნა  საკვლევი მასალები. მოხდა მათი დამუშავება შემდეგ ეტაპებად: 

მასალის შრობა, დაქუცმაცება, დაფქვა, რის შემდეგაც კი ჩატარებული იქნა შესაბამისი ქიმიური და 

ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები. 

შერჩეული საკვლევი მასალების საფუძველზე შედგენილი იქნა კაზმები კომპონენტების 

სხვადასხვა თანაფარდობით და სხვადასხვა ტუტე კომპონენტების გამოყენებით. დამზადდა 

გეოპოლიმერეული მჭიდები და გამოიცადა მექანიკურ სიმტკიცეზე. 

მიღებული მონაცემების მიხედვით შერჩეული იქნა მჭიდების ოპტიმალური შემადგენლობები, 

რომელთა კვლევაც უფრო დეტალურად ჩატარდა. 

ჩატარებული კვლევები და მათი ანალიზი აისახა სამ სტატიაში, რომელთაგან ერთი უკვე 

გამოქვეყნდა, ხოლო ორი მიღებულია შესაბამისი რედაქციების მიერ პუბლიკაციისთვის. 

კვლევების შედეგები მოხსენებულია ორ საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ შეტანილია საპატენტო განაცხადი სასარგებლო 

მოდელზე. 

 

 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ.  ავალიანი,  

ვ. 

ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-SYLVER 

AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

European 

Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

7  

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/


12 
 

12 
 

6 

7 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

DOI:http://dx.doi.org/10.17628/e

cb.2019.8.164-170 

 

 

და სხვა 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდების მისაღებად კომპონენტების შერჩევის და დამუშავების 

ადმიინოვაციური მიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ გამოყენებული იქნა 

ადგილობრივი ბუნებრივი ქანები, რომლებთაც ახასიათებთ ცეოლიტური სტრუქტურა. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ გამოყენებული იქნა მანგანუმშემცველი გრანულირებლი წიდები, 

რომლებიც მინისებრ ფაზას შეიცავენ და ბრძმედის ნაყარი წიდები, რომლებიც ცნობილია 

დაბალი ქიმიური აქტივობით. ტუტე კომპონენტის სახით აღებული იქნა ტრადიციული 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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ნატრიუმის ტუტე, თხევადი მინა და მათი ნარევი. 

 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 
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 ცნობილმა მეცნიერმა-ასტროფიზიკოსმა ჰუბერტ რიივესმა   თავის ნაშრომში 

« ყველაზელამაზიამბავიმსოფლიოში » (Hubert Reeves - The most beautiful story in the world », 

2004) გამოთქვა აზრი, რომ "ჩვენ ვარსკვლავთა მტვერივართ". ამ მტვერის ერთ-ერთი 

მდგენელი -ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით უმნიშვნელოვანესია დედამიწაზე, 

ვინაიდან სწორედ ისითვლება მთელიეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ 

ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,არისშეუცვლელი 

მაკავშირებელიცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ის ფაქტიურად მთელი ბიომრავალფეროვნების 

სიცოცხლის დამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის აზრით, შესაძლოა, რომ 

ძალიან მალე ის უფრო ძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. 

ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  ბიოლოგიურ ყოფნა-

არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) "ხერხემალს", რომელიც 

დაკავშირებულია გრძელ ჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ ბაზებთან, ასევე 

მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს არის ცხოვრების 

არქიტექტურის ნაწილი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფოლიპიდურ 

კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

გაერო და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებები პროგნოზირებენ, რომ 

დედამიწაზე არსებული ფოსფორის ნაკლებობა დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგ 

გლობალურ შიმშილს გამოიწვევს. ციტატა : "იმის გამო, რომ ფოსფორი უმნიშვნელოვანესია 
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სიცოცხლის არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ ისწავლოს მისი შენახვა და 

უკეთესი გადამუშავება".  

სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების სინთეზს 

ეძღვნება წინამდებარე სამუშაო, უფრო კონკრეტულად - არაორგანული პოლიმერების 

კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას ანალიზის 

ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

თანამედროვე მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა 

არაორგანული პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და 

თვისებების შესწავლას.კონდენსირებულ ნაერთთა თვისებებს რაც შეეხება, უნდააღინიშნოს, 

რომ საკმაოდ მაღალიკ ატალიზური აქტივობა ახასიათებს ვანადიუმის ფოსფატებს, 

რომლებიც ანალოგიურად გალიუმისფოსფატებისა, გამოიყენება ორგანული სინთეზის 

რეაქციებში. ევროპიუმის კონდენსირებული ფოსფატები პერსპექტიულია, როგორც ფოტო- 

და კატოდ-ლუმინესცენტური მასალები, ხოლო  სკანდიუმის ფოსფატების საფუძველზე 

მიღებულია იზოტოპების დასაფიქსირებელიმ ატრიცები, მაღალტემპერატურული 

შემკვრელი მასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, იშვიათი ელემენტების ბაზაზე 

შექმნილი ლუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი 

ნაერთი ნანომასალებადაც მოიაზრება [4-6]. პოლიფოსფატებში ფოსფორის მაღალი 

შემცველობის და მათი თერმომედეგობის გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორც 

საბაზისო შემადგენელი კომპონენტი ფოსფორული მინების წამოებისას. ლუმინესცენციის 

ჩაქრობის დაბალი კონცენტრაციული მაჩვენებელი და მაღალი კვანტური გამოსავალი 

განსაზღვრავენ მაღალკონდენსირებული ულტრაფოსფატების, ასევე Nd –ისა და 

ტუტემეტალების ორმაგი პოლიფოსფატების გამოყენებას კვანტურ ელექტრონიკაში, კერძოდ, 

მინიატურული ლაზერული დანადგარების დასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულია ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც. 

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები 

სრაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.63847 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი მეტალების კონდენსირებული ნაერთების 

მიღების ექსპერიმენტები ტარდებოდა ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. 

აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. კვლევებმა 

შედეგი გამოიღო და საერთაშორისო დონის მეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია ფრიად საინტერესო და უნიკალური 

თვისებების მქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის  და კალიუმ-

გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; შესწავლილია მათი შესაბამისი 

სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 
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ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცნობილია და ამასთანავე ეჭვს გარეშეა, რომ ცემენტის/ბეტონის წარმოება, როგორც 

ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მავნე სფერო, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს 

გარემოს. ამის გამო მთელს მსოფლიოში დიდი ყურადღება ეთმობა ცემენტის 

ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო მჭიდა მასალების მიღების ტექნოლოგიების 

შემუშავებას. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული 

საქართველოს თიხოვანი ქანების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების 

ტექნოლოგიის შემუშავება, რისთვისაც გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური 

ფიქალი, არგილიტი და ადვილად ლღობადი თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი 

და მათი გამოყენებით მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა 

შემადგენლობები. დადგინდა, რომ მიღებული მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი 

მექანიკურის იმტკიცე საგრძნობლად მატულობს.   
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სტატია 6 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - CONDENSED 

PHOSPHATESAND DIVERSE 

SPHERES OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.2.16320.58

885   

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / 

E-article 

International Research 

Platform  

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული ნაერთების მიმართ განპირობებული ამათ ი 

გამოყენების ფართო შესაძლებლობებით. მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია 

აგრეთვე ორმაგი  ციკლო დოდეკაფოსფატებიც, თუმცა მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, 

ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის მიერ  თანაავტორებთან ერთად 

შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა სხვადასხვა ტემპერატურულ 

ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის 

სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  
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ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულია სხვადასხვა არაორგანული პოლიმერი, 

სამვალენტიანი და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის 

მოტანილია სკანდიუმის და ტუტე-მეტალის ორმაგი ფოსფატის სინთეზის და კვლევის 

შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური 

თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  

 

 

 
 

ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 
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სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 



19 
 

19 
 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 
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ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები წარმოადგენს ფართო დანიშნულების მქონე უკლინკერო 

მინერალური ჰიდრავლიკური მჭიდა მასალების ერთ-ერთ ნაირსახეობას, რომელიც მიიღება 

ბუნებრივი და ტექნოგენური წარმოშობის ალუმოსილიკატური ნედლეულის ტუტე 

აქტივაციით. გეოპოლიმერები წარმოადგენს პორტლანდცემენტის ალტერნატიულ მჭიდა 

მასალას, რომელიც ენერგორესურსების და ეკოლოგიის პრობლემების გადაჭრას 

უზრუნველყოფს. კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ 

წიდასთან, მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე 

გამყარების პირობებში სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, 

უფრო ნაკლები - წყალში.   

 

 

სტატია 9 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

 

 

მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 

AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

J. Pharm. Appl. Chem., 

5(2) 

Natural 

Sciences 

Publishing 

USA 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 

 

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ებისრა

ოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. სხვადასხვა 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
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21 
 

ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  მრავალრიცხოვანიორმაგი 

კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე წვრილ-დისპერსულიფხვნილების 

სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  

კლასებს. ექსპერიმენტები წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI2O–MIII2O3-P2O5-

H2O, სადაც MI - სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - 

სამვალენტიანი მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური თანაფარდობის 

და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა წინასწარ გამიზნული 

არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (85) - 

ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული 

არაორგანული პოლიმერი,  შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის 

შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია 

შესაძლებელია კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - დაბალიმოლეკულური 

მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად 

დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა 

ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 .(1-2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გაფართოებაზე. 

 

 
 

მიკროფოტო 1.თანაფარდობაMI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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მიკროფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

 

მ. ავალიანი, V თავის 

ავტორი  წიგნში 

რედ. ა.კ. ჰაგი (Haghi 

A.K.) 

«Materials Science 

Composite Materials 

Engineering » 

ISBN: 9781771887960 

 

 აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESSდა 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია,  

მ. გველესიანი,  

შ. მახათაძე.  

VIII თავისავტორები 

წიგნში 

«Materials Science, 

Composite Materials 

Engineering »  

ISBN: 9781771887960 

 

აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESS და 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

10 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press(აშშ და კანადა)  მიერ და TAYLOR & 
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FRANCIS GROUPხელშეწყობით - დაიბეჭდა მონოგრაფია სათაურით Composite Materials 

EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის ავტორია მარინე ავალიანი 

კოლეგებთან ერთად. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების იმ მეთოდოლოგიების გამაერთიანებელ კრებულს, რომლებიც ხშირად გამოიყენება 

თანამედროვე კომპოზიტური მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალური ფუნქციების ეფექტური 

გამოყენებისათვის. იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური 

მასალების რამდენიმე ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას, სამეცნიერო 

მასალებს მათი მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების 

შესახებ, ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალების მეცნიერული კვლევის განვითარება სხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით ამ ვრცელი მონოგრაფიის მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა 

ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი) ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად 

მიღებულ ორმაგ კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, 

თვისებებზე. განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 
 

 

 

 

5.4. სტატიები 

სტატია N1 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-

SYLVER AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

DOI:http://dx.doi.org/10.1762

8/ecb.2019.8.164-170 

 

 

European Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical 

Society 

(APS) ;AOSI

S და სხვა 

 

7  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
http://www.openjournals.net/
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მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდებისმისაღებადკომპონენტებისშერჩევისდადამუშავებისადმიინოვაცი

ურიმიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ 

გამოყენებულიიქნაადგილობრივიბუნებრივიქანები, 

რომლებთაცახასიათებთცეოლიტურისტრუქტურა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

გამოყენებულიიქნამანგანუმშემცველიგრანულირებლიწიდები, 

რომლებიცმინისებრფაზასშეიცავენდაბრძმედისნაყარიწიდები, 

რომლებიცცნობილიადაბალიქიმიურიაქტივობით.ტუტეკომპონენტისსახითაღებულიიქნატრ

ადიციულინატრიუმისტუტე, თხევადიმინადამათინარევი. 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემისადგი

ლი, 

გვერდების

რაოდენობა 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესია 

დედამიწაზე, რადგან  სამართლიანად ითვლება მთელიარსებული 

ეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, 

დამტკიცებულია, რომ საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,ისშეუცვლელი მაკავშირებელირგოლია 

ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ფოსფორი ფაქტიურად მთელიბიო-

მრავალფეროვნებისსიცოცხლისდამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის 

აზრით, შესაძლოა, რომ უახლოეს მომავალში ისუფროძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე 

ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  

ბიოლოგიურ ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) 

"ხერხემალს", რომელიც დაკავშირებულია გრძელჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ 

ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს 

არის ცხოვრების არქიტექტურის მდგენელი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფო-

ლიპიდურ კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

ბევრი საერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებების, აგრეთვე გაერო-ს პროგნოზით 

დედამიწაზეარსებულიფოსფორისნაკლებობასაგრძნობი გახდება სულ მალე და 

დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგგლობალურშიმშილსგამოიწვევს. ბევრ ვებ-გვერდებზე 

დაიდო სლოგანად მათი ციტატა :"იმისგამო, რომფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის 

არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ 

ისწავლოსმისიშენახვადაუკეთესიგადამუშავება".  

წინამდებარე სამუშაო სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და 

ახალი ნაერთების სინთეზს ეძღვნება, უფრო კონკრეტულად - ე.წ. არაორგანული 

პოლიმერების კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების 

შემცველი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას 

ანალიზის ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

ამჟამად მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული 

პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების 

შესწავლას.ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ნაერთების თვისებებს რაც შეეხება, 

უნდააღინიშნოს, რომ ზოგიერთ მათგანს საკმაოდმაღალიკატალიზურიაქტივობაახასიათებს. 

ასე მაგალითად,ვანადიუმისფოსფატები, ანალოგიურადგალიუმისფოსფატებისა, 
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გამოიყენებაორგანულისინთეზისრეაქციებში. 

ევროპიუმისკონდენსირებულიფოსფატებიპერსპექტიულია, როგორცფოტო- დაკატოდ-

ლუმინესცენტურიმასალები. 

დაბოლოს დავძენთ დასკვნის სახით, რომ აღნიშნულ არაორგანულ პოლიმერებს, 

იქნება ეს ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ფოსფატები, თუ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში აღწერილი სკანდიუმისთუ სხვა ელემენტების ფოსფატური კომპოზიტები-

გამოყენების ფართო პერსპექტივები გააჩნია. ჩამოთვლისას საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ 

მათსაფუძველზემიღებულია იზოტოპებისდასაფიქსირებელიმატრიცები, 

მაღალტემპერატურულიშემკვრელიმასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, 

იშვიათიელემენტებისბაზაზეშექმნილილუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი 

ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც 

მოიაზრება.პოლიფოსფატებშიფოსფორისმაღალიშემცველობის და მათი თერმომედეგობის 

გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორცსაბაზისო 

შემადგენელიკომპონენტიფოსფორულიმინებისწამოებისას. 

ლუმინესცენციისჩაქრობისდაბალიკონცენტრაციულიმაჩვენებელიდამაღალიკვანტურიგამოს

ავალიგანსაზღვრავენმაღალკონდენსირებულიულტრაფოსფატების, ასევე Nd –

ისადატუტემეტალებისორმაგიპოლიფოსფატებისგამოყენებასკვანტურელექტრონიკაში, 

კერძოდ, მინიატურულილაზერულიდანადგარებისდასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულიაეკოლოგიურითვალსაზრისითაც.  

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. 

ავალიანი, 

ე. 

შაფაქიძე,  

გ. 

თოდრაძე, 

ვ. 

კვესელავა

,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.6384

7 

 

Nano 

Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 
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ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი 

მეტალებისკონდენსირებულინაერთებისმიღებისექსპერიმენტებიტარდებოდაი. 

ჯავახიშვილისსახელმწიფოუნივერსიტეტისრ. 

აგლაძისსახელობისარაორგანულიქიმიისადაელექტროქიმიისინსტიტუტში. 

კვლევებმაშედეგიგამოიღოდასაერთაშორისოდონისმეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია 

ფრიადსაინტერესოდაუნიკალურითვისებებისმქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი 

პოლიფოსფატის  და კალიუმ-გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; 

შესწავლილია მათი შესაბამისი სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 

 

 
ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცემენტ/ბეტონისწარმოება, როგორცეკოლოგიურადერთ-ერთიყველაზემავნესფერო, 

გამოუსწორებელზიანსაყენებსჩვენსგარემოს. 

ამისგამომსოფლიოშიდიდიინტერესიამიპყრობილიცემენტისალტერნატიულისახეობების, ე. 

წ. უკლინკერომჭიდამასალებისმიღებისტექნოლოგიებისშემუშავებისკენ. ერთ-

ერთასეთმასალადმიჩნეულიაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალები.  

წინამდებარესამუშაოსმიზანსწარმოადგენსთერმულადმოდიფიცირებულისაქართველოს

თიხოვანიქანებისსაფუძველზეგეოპოლიმერულიმჭიდებისმიღებისტექნოლოგიისშემუშავება

, რისთვისაცგამოყენებულიიქნაადგილობრივიქანები: თიხურიფიქალი, 

არგილიტიდაადვილადლღობადითიხა. 

კვლევებისშედეგადშემუშავდათიხოვანიქანებისთერმულიმოდიფიცირებისრეჟიმიდამათ

იგამოყენებითმიღებულიიქნაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალებისსხვადასხვაშემადგენლობებ

ი. დადგინდა, რომმიღებულიმჭიდებისთბო-

დამუშავებისშედეგადმათიმექანიკურისიმტკიცესაგრძნობლადმატულობს.   
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კოდი DOI ან ISSN ნომერი/ტომი 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - 

CONDENSED 

PHOSPHATESAND 

DIVERSE SPHERES 

OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.

2.16320.58885 

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / E-

article 

International Research 

Platform  
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული 

ნაერთებისმიმართგანპირობებულიამათიგამოყენებისფართოშესაძლებლობებით. 

მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია აგრეთვე ორმაგი  ციკლოდოდეკაფოსფატებიც, თუმცა 

მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ 

ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის 

მიერ  თანაავტორებთან ერთად შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატის სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  

 
 

ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულიასხვადასხვაარაორგანულიპოლიმერი, სამვალენტიანი 

და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის მოტანილიასკანდიუმის 

დატუტემეტალისორმაგიფოსფატისსინთეზის და კვლევის შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა 

ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო 

ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  
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ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 
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ენობა 
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5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 



31 
 

31 
 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 
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საიდენტიფიკაციო კოდი 
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ნომერი/ტომი 
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გვერდებ
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ენობა 
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6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდამასალებიწარმოადგენსფართოდანიშნულებისმქონეუკლინკერომინე

რალურიჰიდრავლიკურიმჭიდამასალებისერთ-ერთნაირსახეობას, 

რომელიცმიიღებაბუნებრივიდატექნოგენურიწარმოშობისალუმოსილიკატურინედლეულის

ტუტეაქტივაციით. 

გეოპოლიმერებიწარმოადგენსპორტლანდცემენტისალტერნატიულმჭიდამასალას, 

რომელიცენერგორესურსებისდაეკოლოგიისპრობლემებისგადაჭრასუზრუნველყოფს. 

კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, მიღებული 

გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში 

სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - 

წყალში.   

 

 

სტატია 9 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOIან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 
J. Pharm. Appl. Chem., Natural 6 
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AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

5(2) Sciences 

Publishing 

USA 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა 
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5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  

მრავალრიცხოვანიორმაგი კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე 

წვრილ-დისპერსულიფხვნილების სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან 

კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  კლასებს. ექსპერიმენტები 

წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI
2O–MIII

2O3-P2O5-H2O, სადაც MI - 

სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - სამვალენტიანი 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/


33 
 

33 
 

მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური 

თანაფარდობის და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა 

წინასწარ გამიზნული არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ 

სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (87) - ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული არაორგანული პოლიმერი,  

შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, 

მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია შესაძლებელია 

კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - 

დაბალიმოლეკულური მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. 

სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ 

სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 
.(1-

2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გადიდებაზე.  

 

 
 

                                  ფოტო 1.თანაფარდობა MI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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                                 ფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 
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C04B 7/00 

გადაგზავნილია 18.06.19, 

განაცხადი განხილვის 

პროცესშია. 

 

    

    

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელებ

ის პერიოდი  

 FR-18-783 
 

ე.  შაფაქიძე - პროექტის ხელმძღვანელი 

მ. ნადირაშვილი-კოორდინატორი 

ძირითადი შემსრულებლები : 

ი. გეჯაძე-მკვლევარი 

მ. ავალიანი-მკვლევარი, 

ვ. მაისურაძე-მკვლევარი, 

თ. პეტრიაშვილი-მკვლევარი 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა 

ადგილობრივი 

ნედლეულის 

საფუძველზე 

22.02.2019 – 

22.02.2022 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1. 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.25975.37288 



4 
 

4 
 

2. ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

 

3. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-

20 July 

DOI: 10.13140/RG.2.2.27972.27523 

4. მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 

ნ. ესაკია 

International Conference on 

Chemistry, Paris, France, July  

DOI: 10.13140/RG.2.2.35648.48648 

5. ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

The power of the field of 

geology is a precondition for the 

revival of the economy, May 

29-30, Tbilisi, Georgia 
გეოლოგიის დარგის სიძლიერე 

ეკონომიკის 

აღორძინების წინაპირობაა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

    

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. მ. ავალიანი, V თავი 

წიგნში«Materials Science » 

(Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA ISBN: 9781771887960 

 

2. მ. ავალიანი,ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი, ნ. ესაკია, მ. 

გველესიანი, შ. მახათაძე .  

VIII თავი წიგნში«Materials 

Science » (Haghi A.K.) 

Apple Academic Press ; USA  ISBN: 9781771887960 

 

 



5 
 

5 
 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

ISBN 978-9941-28-432-8 
 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორივ. ჩაგელიშვილი. 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

უფროსიმეცნ.თან.,   ქიმიისმეცნ. აკად. დოქტორიმ. ავალიანი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   რ. ჩაგელიშვილი 

უფროსიმეცნ.თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   ლ. ბაღათურია 

მეცნ.თან.   ნ. ბარნოვი 

მეცნ.თან.   მ. გველესიანი 

ინჟინერიე. შოშიაშვილი 

ინჟინერი ზ. სამხარაძე 

ინჟინერი გ. მაღრაძე 

           ლაბორანტი ქ. ჩიქოვანი 

ლაბორანტი მ.ვიბლიანი 

ლაბორანტი ნ. შენგელია 

 

სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი მ. ავალიანი,  

თემაზე მომუშავე თანამშრომლები :  

ნ. ბარნოვი, მ.გველესიანი, ე.შოშიაშვილი, შ.მახათაძე, ნ.ესაკია, 

ე. შაფაქიძე, გ. თოდრაძე 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელებ ამეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 



6 
 

6 
 

1 2 3 4 

 

პროექტი:  არაორგანული 

პოლიმერების- 

კონდენსირებული ფოსფატების 

სინთეზი და ფუნდამენტური 

კვლევა. 

არაორგანული ქიმია; ახალი 

მასალები და 

ტექნოლოგიები.არაორგანული 

პოლიმერების მიმართულება 

 

 

 

 

 

 

2014-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ.ბარნოვი - ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

 მ.გველესიანი, ძირითადი შემსრულებელი, 

სინთეზების ჩატარების მოსამზადებელი 

სამუშაოები და სინთეზების ჩატარება, 

ე.შოშიაშვილი,  შ.მახათაძე, ნ. ესაკია - 

დახმარება სადღეღამისო მორიგეობებზე 

შედარებით მაღალ-ტემპერატურული 

კვლევებისას, სამუშაოთა წარმოება    პოსტ-

სინთეზების პერიოდში. 

ე. შაფაქიძე - მონიტორინგი სამუშაოთა 

დეტალების სრულყოფაზე და ფიქიკო-

ქიმიური  ანალიზების უზრუნველყოფა. 

გ. თოდრაძე - ქიმიური ანალიზის წარმოება/ 

მონიტორინგი 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

K-Ga, K-In, Ag-Inშემცველი მრავალკომპონენტიანი სისტემების შესწავლა 100-350 °C და 

პირველად მიღებული არაორგანული პოლიმერების აგებულების, თვისებების კვლევა 

სხვადასხვა მეთოდით 

კვლევების შედეგად განხორციელებულია არაორგანული პოლიმერების, კონკრეტულად კი 

კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და ფუნდამენტური კვლევა. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგიკონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატები სსინთეზის, მათი აგებულების 

დადგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

ტექნოლოგია ემყარება პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-ნალღობებიდან კონდენსაციის გზით 

დღემდე უცნობი ახალი კონდენსირებული ფორმების - არაორგანული ოლიგომერების, ციკლური 

ნაერთების და გრძელჯაჭვიანი პოლიმერული ნაერთების მიღებას. ექსპერიმენტების მთელი 

სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება პერსპექტიული 

ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების სინთეზის, მათი აგებულების 

და დგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

განხორციელებულია პოლიკომპონენტური სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა 

ტემპერატურულ ინტერვალში 100-350°C, სადაც ერთვალენტიანი მეტალები იყო K და Ag, ხოლო 

სამვალენტიანი მეტალების სახით აღებული იყო Ga და In.  

 ჩატარებულია მიღებული ნაერთების ქიმიური ანალიზი, შედარებულია კვლევის 

არსებული მეთოდიკები და შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, გალიუმის, 

ინდიუმის და ერთვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდები. 

პირველადაასინთეზირებულიინდიუმ-ვერცხლისდა გალიუმ-ვერცხლის ორმაგი 
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ციკლოტეტრაფოსფატები, სინთეზირებულია აგრეთვე მრავალი ოლიგო- , ციკლო და 

პოლიფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ მონო- და პოლივალენტურ მეტალებს. 

ნაერთები შესწავლილია გარდა გრავიმეტრული, ფოტომეტრული, მოცულობითი, 

ატომურ-აბსორბციული მეთოდებისა, აგრეთვე რენტგენოფაზური და რენტგენოსპექტრალური 

ანალიზის მეშვეობით. მიღებული შედეგები გაანალიზებულია და შედარებულია სამეცნიერო 

პუბლიკაციებში არსებულ მონაცემებთან და მოტანილია ინდიცირებული რენტგენოგრამები. 
მიღებული პოლიმერების საკრისტალიზაციო პირობების და პროდუქტის თვისებების 

გაანალიზებით შესაძლებელი ხდება მიზნობრივი თვისებების მქონე ახალი არაორგანული 

პოლიმერების სინთეზი და ასევე მონოკრისტალების ჩამოყალიბების რეჟიმების დადგენა. გარდა 

ამისა, აღნიშნული ფუნდამენტურიკ ვლევების გაღრმავება შესაძლებლობას იძლევა, 

არაორგანული პოლიმერების ნაერთთა ქიმიაში შეიქმნას ან/დასრულყოფილ იქნას მონაცემთა 

ბაზა (თუნდაც ე.წ. ETDEWEB - ენერგეტიკულ მონაცემთა ბაზა), ჩვენი კვლევის შედეგად 

გატარებულია აგრეთვე პარალელი სხვა მრავალვალენტიან მეტალთა კონდენსირებულ 

ნაერთებთან, გარკვეული თვისებების მქონე მიზნობრივი პროდუქტის მიღების მეთოდიკის 

სრულყოფის მიზნით. 

ყველა სინთეზირებული ნაერთი შესწავლილია რენტგენოფაზური, თერმოგრავიმეტრული 

ანალიზით, ზოგიერთი, ყველაზე საინტერესო კრისტალური აგებულების მქონე ნაერთი  

შესწავლილია რენტგენოსპექტრალური ანალიზით (მაგალითისთვის იხ. ნახ. 2) ელექტრონულ 

მიკროსკოპული კვლევა მიმდინარეობდა იაპონური კომპანია JEOL -

ისმასკანირებელიელექტრონულიმიკროსკოპის  JSM-6510LV გამოყენებით, აღჭურვილიOxford 

Instrument -ის   X-MaxN 20 ტიპის ენერგოდისპერსიული მიკრორეტგენოსპექტრალური 

ანალიზატორით. ელექტრონული მიკროფოტოგრაფიები მიღებულია 20 კვა მაჩქარებელ ძაბვაზე, 

როგორც არეკვლილ (BES)  ასევე მეორად  (SEI)  ელექტრონების  საშუალებით. მიკრორენტგენო 

სპექტრალური ანალიზი ტარდებოდა ნიმუშის როგორც წერტოლოვანი არიდან, ასევე მისი 

ზედაპირის გარკვეული ფართიდან.  

1 და 2 სურათებზე მოტანილია Ag-Ga სისტემაში სინთეზირებული არაორგანული 

პოლიმერების რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად მიღებული მიკროფოტოგრაფიები 

სხვადასხვა გადიდებისას.   
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მიკროფოტო 1.  10 SEI ; Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 5/ 1. 

 

 

 

მიკროფოტო 2. Ag-Ga სისტემა, საწყისი თანაფარდობები 15/ 7,5/ 1. გადიდება 2,700 

           2019 წელს წარმოებული კვლევების საფუძველზე დადგენილია ნაერთთა აგებულება, 

სტრუქტურა, იზომორფიზმი და თვისებები. დადგენილია, რომ კალიუმ-გალიუმის მიღებულ 

მჟავა ტრიფოსფატს ახასიათებს პროტონის მიმომცვლის შესაძლებლობა და მისი გამოყენება 

შესაძლებელია, როგორც იონთმიმომცვლელი აგენტისა. ეს იონთმიმომცვლელი რეკომენდებულია 

პრაქტიკული გამოყენებისთვის, ვინაიდან ის ცვლის ერთ პროტონს სხვა იონებზე. 
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          გაფორმებულია სტატიები საზღვარგარეთულ სამეცნიერო ჟურნალებში, როგორც იმპაქტ-

ფაქტორის მქონე და SCOPUS -ის სიაში რანჟირებულ ჟურნალებში, ასევე რეინტინგულ  ბეჭდვით 

მედიაში. გარდა ამისა, სტატიები გამოქვეყნებულია საქართველოს მასშტაბით გამოცემულ 

სამეცნიერო ჟურნალებში. მიღებული გვაქვს მონაწილეობა როგორც ადგილობრივად გამართულ, 

ასევე საზღვრებს გარეთ მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. ჩვენს მიერ 

მიღებული სამეცნიერო პროდუქტის მაღალ  ხარისხზე  მეტყველებს საკმაოდ ფართო უახლესი 

ციტირებები ჩვენზე უცხოერ პროფესიულ მედიაში.  

            ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press, USA - დაიბეჭდა მონოგრაფია 

სათაურით Composite Materials EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის 

ავტორია მარინე ავალიანი. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების მეთოდოლოგიების კომპილაციას, რომლებიც ხშირად გამოიყენება თანამედროვე 

კომპოზიციური (კომპოზიტური) მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალურიფუნქციების ეფექტური გამოყენებისათვის. 

იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური მასალების რამდენიმე 

ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას,  სამეცნიერო მასალებს მათი 

მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების შესახებ, 

ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალებისმ ეცნიერული კვლევის განვითარებას ხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი ) 

ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად მიღებულ ორმაგ 

კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, თვისებებზე. 

განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 

სამეცნიერო თემის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების ცნობადობაზე დასკვნის სახით :  

საანგარიშო 2019 წელს პუბლიკაციათა საერთო რაოდენობა - 18, 

მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში - 3, 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა - 5. 

პუბლიკაციებიასახულია და/ან ატვირთულია : PUBLON ; ORCID ; TOMSON REUTER ; GOOGLE 

SCHOLAR ; WEB of Science; Research Gate -ზე.  

Research Gate -ზე ჩვენს პუბლიკაციებზე გაცემული რეკომენდაციები - 2 932, ბოლო წლების 

ციტირებები 76, პუბლიკაციები მიმდინარე სამუშაოების თემაზე წაკითხული აქვს 4 950 მეცნიერს 

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, გვაქვს ათიოდე სერიოზული შემოთავაზება  ურთიერთ-

თანამშრომლობაზე საფრანგეთის, იტალიის, უნგრეთის, ესპანეთის, აშშ, უკრაინის და ბელორუსიის 

უნივერსიტეტებიდან და/ან მეცნიერებათა აკადემიებიდან. 

ამჟამად  მიმდინარეობს მოლაპარაკება თანამშრომლობაზე და ქართულ-იტალიურიერთობლივი 

პროექტის შემუშავებაზე რომის კრისტალოგრაფიის ინსტიტუტის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენელთან(Dr. Francesco Capitelli - Institute of Crystallography - CNR (www.ic.cnr.it) (Rome, 

Italy). 

მოლაპარაკება ასევე მიმდინარეობს ცნობილ სამეცნიერო ინსტიტუციასთან  - Hungarian Academy of 

http://www.ic.cnr.it/
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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SciencesInstitute of Materials and Environmental Chemistry  და მის წამყვან მეცნიერთან ლასლო 

კოტაისთან (LászlóKótai), რომელიც იმავდროულად არის სკოპუსის სიაში შემავალი სამეცნიერო 

ჟურნალის European Chemical Bulletin -ის მთავარი რედაქტორი. 

 

                 დაბოლოს დავძენთ, რომ მიმდინარე წელს აღნიშნულ თემატიკაზე წარმატებით დაცული 

იქნა ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომანტის, ნინო ღონღაძეს 

სამაგისტრონაშრომი (სამეცნიერო ხელმძღვანელები მ. ავალიანი და გ. თოდრაძე) . 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტი

სდასახელებამეცნიერების

დარგისადასამეცნიერომი

მართულებისმითითებით

, 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

ახალი სახის 

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღების 

შესაძლებლობის 

კვლევა ადგილობრივი 

ნედლეულისსაფუძველ

ზე 

 

22.02.2019 – 22.02.2022 

 
 

 

 

 

 

ელენაშაფაქიძე-ხელმძღვანელი 

მარინენადირაშვილი- კოორდინატორი 

ძირითადი პერსონალი 

1. ვერა მაისურაძე - მკვლევარი  

2. იოსებ გეჯაძე-მკვლევარი  

3. მარინე ავალიანი - მკვლევარი 

4. თამარპეტრიაშვილი- მკვლევარი 

 

 

https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Hungarian_Academy_of_Sciences
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

საგრანტო პროექტის გეგმა-გრაფიკის თანახმად პირველ საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული 

იქნა სამეცნიერო   ლიტერატურული წყაროები. შესწავლილი იქნა თანამედროვე მონაცემები 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების შემადგენლობების და თვისებების შესახებ. საფონდო-

გეოლოგიურ წყაროებზე დაყრდნობით შერჩეულ იქნა ადგილობრივი ბუნებრივი და 

ტექნოგენური ნედლეული, რომელთა გამოყენებაც მიზანშეწონილია გეოპოლიმერული მჭიდა 

მასალების საწარმოებლად.  

შერჩეული და მოპოვებულ იქნა  საკვლევი მასალები. მოხდა მათი დამუშავება შემდეგ ეტაპებად: 

მასალის შრობა, დაქუცმაცება, დაფქვა, რის შემდეგაც კი ჩატარებული იქნა შესაბამისი ქიმიური და 

ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები. 

შერჩეული საკვლევი მასალების საფუძველზე შედგენილი იქნა კაზმები კომპონენტების 

სხვადასხვა თანაფარდობით და სხვადასხვა ტუტე კომპონენტების გამოყენებით. დამზადდა 

გეოპოლიმერეული მჭიდები და გამოიცადა მექანიკურ სიმტკიცეზე. 

მიღებული მონაცემების მიხედვით შერჩეული იქნა მჭიდების ოპტიმალური შემადგენლობები, 

რომელთა კვლევაც უფრო დეტალურად ჩატარდა. 

ჩატარებული კვლევები და მათი ანალიზი აისახა სამ სტატიაში, რომელთაგან ერთი უკვე 

გამოქვეყნდა, ხოლო ორი მიღებულია შესაბამისი რედაქციების მიერ პუბლიკაციისთვის. 

კვლევების შედეგები მოხსენებულია ორ საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ შეტანილია საპატენტო განაცხადი სასარგებლო 

მოდელზე. 

 

 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ.  ავალიანი,  

ვ. 

ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-SYLVER 

AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

European 

Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

7  

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/


12 
 

12 
 

6 

7 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

DOI:http://dx.doi.org/10.17628/e

cb.2019.8.164-170 

 

 

და სხვა 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდების მისაღებად კომპონენტების შერჩევის და დამუშავების 

ადმიინოვაციური მიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ გამოყენებული იქნა 

ადგილობრივი ბუნებრივი ქანები, რომლებთაც ახასიათებთ ცეოლიტური სტრუქტურა. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ გამოყენებული იქნა მანგანუმშემცველი გრანულირებლი წიდები, 

რომლებიც მინისებრ ფაზას შეიცავენ და ბრძმედის ნაყარი წიდები, რომლებიც ცნობილია 

დაბალი ქიმიური აქტივობით. ტუტე კომპონენტის სახით აღებული იქნა ტრადიციული 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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ნატრიუმის ტუტე, თხევადი მინა და მათი ნარევი. 

 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

 ცნობილმა მეცნიერმა-ასტროფიზიკოსმა ჰუბერტ რიივესმა   თავის ნაშრომში 

« ყველაზელამაზიამბავიმსოფლიოში » (Hubert Reeves - The most beautiful story in the world », 

2004) გამოთქვა აზრი, რომ "ჩვენ ვარსკვლავთა მტვერივართ". ამ მტვერის ერთ-ერთი 

მდგენელი -ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით უმნიშვნელოვანესია დედამიწაზე, 

ვინაიდან სწორედ ისითვლება მთელიეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ 

ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,არისშეუცვლელი 

მაკავშირებელიცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ის ფაქტიურად მთელი ბიომრავალფეროვნების 

სიცოცხლის დამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის აზრით, შესაძლოა, რომ 

ძალიან მალე ის უფრო ძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. 

ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  ბიოლოგიურ ყოფნა-

არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) "ხერხემალს", რომელიც 

დაკავშირებულია გრძელ ჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ ბაზებთან, ასევე 

მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს არის ცხოვრების 

არქიტექტურის ნაწილი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფოლიპიდურ 

კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

გაერო და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებები პროგნოზირებენ, რომ 

დედამიწაზე არსებული ფოსფორის ნაკლებობა დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგ 

გლობალურ შიმშილს გამოიწვევს. ციტატა : "იმის გამო, რომ ფოსფორი უმნიშვნელოვანესია 
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სიცოცხლის არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ ისწავლოს მისი შენახვა და 

უკეთესი გადამუშავება".  

სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და ახალი ნაერთების სინთეზს 

ეძღვნება წინამდებარე სამუშაო, უფრო კონკრეტულად - არაორგანული პოლიმერების 

კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების შემცველი 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას ანალიზის 

ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

თანამედროვე მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა 

არაორგანული პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და 

თვისებების შესწავლას.კონდენსირებულ ნაერთთა თვისებებს რაც შეეხება, უნდააღინიშნოს, 

რომ საკმაოდ მაღალიკ ატალიზური აქტივობა ახასიათებს ვანადიუმის ფოსფატებს, 

რომლებიც ანალოგიურად გალიუმისფოსფატებისა, გამოიყენება ორგანული სინთეზის 

რეაქციებში. ევროპიუმის კონდენსირებული ფოსფატები პერსპექტიულია, როგორც ფოტო- 

და კატოდ-ლუმინესცენტური მასალები, ხოლო  სკანდიუმის ფოსფატების საფუძველზე 

მიღებულია იზოტოპების დასაფიქსირებელიმ ატრიცები, მაღალტემპერატურული 

შემკვრელი მასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, იშვიათი ელემენტების ბაზაზე 

შექმნილი ლუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი 

ნაერთი ნანომასალებადაც მოიაზრება [4-6]. პოლიფოსფატებში ფოსფორის მაღალი 

შემცველობის და მათი თერმომედეგობის გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორც 

საბაზისო შემადგენელი კომპონენტი ფოსფორული მინების წამოებისას. ლუმინესცენციის 

ჩაქრობის დაბალი კონცენტრაციული მაჩვენებელი და მაღალი კვანტური გამოსავალი 

განსაზღვრავენ მაღალკონდენსირებული ულტრაფოსფატების, ასევე Nd –ისა და 

ტუტემეტალების ორმაგი პოლიფოსფატების გამოყენებას კვანტურ ელექტრონიკაში, კერძოდ, 

მინიატურული ლაზერული დანადგარების დასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულია ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც. 

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები 

სრაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.63847 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 



15 
 

15 
 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი მეტალების კონდენსირებული ნაერთების 

მიღების ექსპერიმენტები ტარდებოდა ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. 

აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. კვლევებმა 

შედეგი გამოიღო და საერთაშორისო დონის მეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია ფრიად საინტერესო და უნიკალური 

თვისებების მქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის  და კალიუმ-

გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; შესწავლილია მათი შესაბამისი 

სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 

 



16 
 

16 
 

 
ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცნობილია და ამასთანავე ეჭვს გარეშეა, რომ ცემენტის/ბეტონის წარმოება, როგორც 

ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მავნე სფერო, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს 

გარემოს. ამის გამო მთელს მსოფლიოში დიდი ყურადღება ეთმობა ცემენტის 

ალტერნატიული სახეობების, ე. წ. უკლინკერო მჭიდა მასალების მიღების ტექნოლოგიების 

შემუშავებას. ერთ-ერთ ასეთ მასალად მიჩნეულია გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები.  

წინამდებარე სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული 

საქართველოს თიხოვანი ქანების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების 

ტექნოლოგიის შემუშავება, რისთვისაც გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური 

ფიქალი, არგილიტი და ადვილად ლღობადი თიხა. 

კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხოვანი ქანების თერმული მოდიფიცირების რეჟიმი 

და მათი გამოყენებით მიღებული იქნა გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების სხვადასხვა 

შემადგენლობები. დადგინდა, რომ მიღებული მჭიდების თბო-დამუშავების შედეგად მათი 

მექანიკურის იმტკიცე საგრძნობლად მატულობს.   



17 
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სტატია 6 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - CONDENSED 

PHOSPHATESAND DIVERSE 

SPHERES OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.2.16320.58

885   

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / 

E-article 

International Research 

Platform  

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული ნაერთების მიმართ განპირობებული ამათ ი 

გამოყენების ფართო შესაძლებლობებით. მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია 

აგრეთვე ორმაგი  ციკლო დოდეკაფოსფატებიც, თუმცა მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, 

ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის მიერ  თანაავტორებთან ერთად 

შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა სხვადასხვა ტემპერატურულ 

ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის 

სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  

 
 



18 
 

18 
 

ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულია სხვადასხვა არაორგანული პოლიმერი, 

სამვალენტიანი და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის 

მოტანილია სკანდიუმის და ტუტე-მეტალის ორმაგი ფოსფატის სინთეზის და კვლევის 

შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური 

თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  

 

 

 
 

ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

 

 

სტატია 7 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 



19 
 

19 
 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 

იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

სტატია 8 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები წარმოადგენს ფართო დანიშნულების მქონე უკლინკერო 

მინერალური ჰიდრავლიკური მჭიდა მასალების ერთ-ერთ ნაირსახეობას, რომელიც მიიღება 

ბუნებრივი და ტექნოგენური წარმოშობის ალუმოსილიკატური ნედლეულის ტუტე 

აქტივაციით. გეოპოლიმერები წარმოადგენს პორტლანდცემენტის ალტერნატიულ მჭიდა 

მასალას, რომელიც ენერგორესურსების და ეკოლოგიის პრობლემების გადაჭრას 

უზრუნველყოფს. კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ 

წიდასთან, მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე 

გამყარების პირობებში სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, 

უფრო ნაკლები - წყალში.   

 

 

სტატია 9 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

 

 

მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 

AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

J. Pharm. Appl. Chem., 

5(2) 

Natural 

Sciences 

Publishing 

USA 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 

 

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ებისრა

ოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. სხვადასხვა 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
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ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  მრავალრიცხოვანიორმაგი 

კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე წვრილ-დისპერსულიფხვნილების 

სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  

კლასებს. ექსპერიმენტები წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI2O–MIII2O3-P2O5-

H2O, სადაც MI - სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - 

სამვალენტიანი მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური თანაფარდობის 

და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა წინასწარ გამიზნული 

არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (85) - 

ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული 

არაორგანული პოლიმერი,  შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის 

შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია 

შესაძლებელია კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - დაბალიმოლეკულური 

მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად 

დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა 

ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 .(1-2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გაფართოებაზე. 

 

 
 

მიკროფოტო 1.თანაფარდობაMI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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მიკროფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

 

მ. ავალიანი, V თავის 

ავტორი  წიგნში 

რედ. ა.კ. ჰაგი (Haghi 

A.K.) 

«Materials Science 

Composite Materials 

Engineering » 

ISBN: 9781771887960 

 

 აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESSდა 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია,  

მ. გველესიანი,  

შ. მახათაძე.  

VIII თავისავტორები 

წიგნში 

«Materials Science, 

Composite Materials 

Engineering »  

ISBN: 9781771887960 

 

აშშ და კანადა, 

APPLE ACADEMIC 

PRESS და 

TAYLOR & FRANCIS 

GROUP 

 

10 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press(აშშ და კანადა)  მიერ და TAYLOR & 
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FRANCIS GROUPხელშეწყობით - დაიბეჭდა მონოგრაფია სათაურით Composite Materials 

EngineeringModeling and Technology, რომლის ორი თავის ავტორია მარინე ავალიანი 

კოლეგებთან ერთად. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და 

გამოყენების იმ მეთოდოლოგიების გამაერთიანებელ კრებულს, რომლებიც ხშირად გამოიყენება 

თანამედროვე კომპოზიტური მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი 

კომპოზიტების განვითარებას მაკრო-და ნანო სკალური ფუნქციების ეფექტური 

გამოყენებისათვის. იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური 

მასალების რამდენიმე ძირითად ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას, სამეცნიერო 

მასალებს მათი მატრიცების გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების 

შესახებ, ინფორმაციებს მექანიკური დაფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და 

აპლიკაციებს. წიგნში განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური 

მასალების მეცნიერული კვლევის განვითარება სხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით.სწორედ ამ 

მიზნით ამ ვრცელი მონოგრაფიის მე-5 და მე-8 თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა 

ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი) ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად 

მიღებულ ორმაგ კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, 

თვისებებზე. განხილულია და დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 
 

 

 

 

5.4. სტატიები 

სტატია N1 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ.  ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი, 

ვ. კვესელავა, 

ნ. ესაკია 

CRYSTALLIZATION FIELDS OF 

CONDENSED SCANDIUM-

SYLVER AND GALLIUM-SILVER 

PHOSPHATES 

DOI:http://dx.doi.org/10.1762

8/ecb.2019.8.164-170 

 

 

European Chemical 

Bulletin, 8 (5) 

უნგრეთი, 

American 

Physical 

Society 

(APS) ;AOSI

S და სხვა 

 

7  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17628%2Fecb.2019.8.164-170
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
http://www.openjournals.net/
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მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს 

მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, 

ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, 

ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი 

პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც 

შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი 

რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 

 

სტატია 2. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ე. შაფაქიძე,  

მ.ნადირაშვილი.., 

მ. ავალიანი, 

გ. თოდრაძე, 

ე. ხუჭუა 

ELABORATION OF OPTIMAL 

MODE FOR HEAT TREATMENT 

OF SHALES FOR OBTAINING 

METAKAOLIN 

 

DOI: 

10.17628/ecb.2019.8.31-33      

 

European 

Chemical 

Bulletin, 8(1) 

უნგრეთი, 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

და სხვა 

 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდებისმისაღებადკომპონენტებისშერჩევისდადამუშავებისადმიინოვაცი

ურიმიდგომა ხორციელდება. მკვლევარების მიერ 

გამოყენებულიიქნაადგილობრივიბუნებრივიქანები, 

რომლებთაცახასიათებთცეოლიტურისტრუქტურა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

გამოყენებულიიქნამანგანუმშემცველიგრანულირებლიწიდები, 

რომლებიცმინისებრფაზასშეიცავენდაბრძმედისნაყარიწიდები, 

რომლებიცცნობილიადაბალიქიმიურიაქტივობით.ტუტეკომპონენტისსახითაღებულიიქნატრ

ადიციულინატრიუმისტუტე, თხევადიმინადამათინარევი. 

 

 

 

სტატია 3 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემისადგი

ლი, 

გვერდების

რაოდენობა 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

 

Synthesis, characterization 

and applications of 

oligomeric, polymeric and 

cyclic condensed phosphates 

DOI: 10.26479/2019.0502.04 

 

Research Journal 

of Life Sciences, 

Bioinformatics, 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Sciences 

(RJLBPCS);   5(2)  

 

Life Science 

Informatics 

Publications, 

ინდოეთი- 

ნორვეგია(მთ.

რედ.) 

16 

 

ფოსფორი - თავისი ცხოველმყოფელობით ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესია 

დედამიწაზე, რადგან  სამართლიანად ითვლება მთელიარსებული 

ეკოსისტემებისსათანადოფუნქციონირების ერთ-ერთ ფუძემდებელ ელემენტად. ფოსფორი, 

დამტკიცებულია, რომ საკვებიჯაჭვებისმეშვეობით,ისშეუცვლელი მაკავშირებელირგოლია 

ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ფოსფორი ფაქტიურად მთელიბიო-

მრავალფეროვნებისსიცოცხლისდამზღვევის როლშია. მრავალი უცხოელი ექსპერტის 

აზრით, შესაძლოა, რომ უახლოეს მომავალში ისუფროძვირადღირებული  გახდეს, ვიდრე 

ოქრო, ვერცხლი ან ურანი. ფოსფორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ცოცხალი არსებების  

ბიოლოგიურ ყოფნა-არყოფნაში. იგი ქმნის დნმ-ისა და რნმ-ის (რიბონუკლეინის მჟავა) 

"ხერხემალს", რომელიც დაკავშირებულია გრძელჯაჭვიან  მოლეკულურ და გენეტიკურ 

ბაზებთან, ასევე მნიშვნელოვანია მეტაბოლიზმისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ ფოსფორი - ეს 

არის ცხოვრების არქიტექტურის მდგენელი: ფოსფორი შედის უჯრედის კედლების ფოსფო-

ლიპიდურ კომპონენტებში, შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში.  

ბევრი საერთაშორისოსამეცნიეროსაზოგადოებების, აგრეთვე გაერო-ს პროგნოზით 

დედამიწაზეარსებულიფოსფორისნაკლებობასაგრძნობი გახდება სულ მალე და 

დაახლოებით 100-130 წლის შემდეგგლობალურშიმშილსგამოიწვევს. ბევრ ვებ-გვერდებზე 

დაიდო სლოგანად მათი ციტატა :"იმისგამო, რომფოსფორი უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის 

არსებობისთვის, აუცილებელია კაცობრიობამ 

ისწავლოსმისიშენახვადაუკეთესიგადამუშავება".  

წინამდებარე სამუშაო სწორედ ფოსფორ-შემცველი ნაერთების გადამუშავებას და 

ახალი ნაერთების სინთეზს ეძღვნება, უფრო კონკრეტულად - ე.წ. არაორგანული 

პოლიმერების კლასის წარმომადგენლების - ერთვალენტიანი  და სამვალენტიანი მეტალების 

შემცველი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატების მიღებას, მათი  შედგენილობის დადგენას 

ანალიზის ოპტიმალური მეთოდიკების  შემუშავებით.  

ამჟამად მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღება ეთმობა არაორგანული 

პოლიმერების მიზანმიმართულ სინთეზს, აგებულების დადგენას და თვისებების 

შესწავლას.ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ნაერთების თვისებებს რაც შეეხება, 

უნდააღინიშნოს, რომ ზოგიერთ მათგანს საკმაოდმაღალიკატალიზურიაქტივობაახასიათებს. 

ასე მაგალითად,ვანადიუმისფოსფატები, ანალოგიურადგალიუმისფოსფატებისა, 
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გამოიყენებაორგანულისინთეზისრეაქციებში. 

ევროპიუმისკონდენსირებულიფოსფატებიპერსპექტიულია, როგორცფოტო- დაკატოდ-

ლუმინესცენტურიმასალები. 

დაბოლოს დავძენთ დასკვნის სახით, რომ აღნიშნულ არაორგანულ პოლიმერებს, 

იქნება ეს ჩვენს მიერ მიღებული კონდენსირებული ფოსფატები, თუ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში აღწერილი სკანდიუმისთუ სხვა ელემენტების ფოსფატური კომპოზიტები-

გამოყენების ფართო პერსპექტივები გააჩნია. ჩამოთვლისას საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ 

მათსაფუძველზემიღებულია იზოტოპებისდასაფიქსირებელიმატრიცები, 

მაღალტემპერატურულიშემკვრელიმასალები, ზეგამტარები, ფოსფორშემცველი, 

იშვიათიელემენტებისბაზაზეშექმნილილუმინოფორები ფრიად საინტერესოა ახალი 

ტექნიკის დარგებითვის, ზოგიერთი ნაერთი ნანომასალებადაც 

მოიაზრება.პოლიფოსფატებშიფოსფორისმაღალიშემცველობის და მათი თერმომედეგობის 

გათვალისწინებით ისინი გამოიყენება, როგორცსაბაზისო 

შემადგენელიკომპონენტიფოსფორულიმინებისწამოებისას. 

ლუმინესცენციისჩაქრობისდაბალიკონცენტრაციულიმაჩვენებელიდამაღალიკვანტურიგამოს

ავალიგანსაზღვრავენმაღალკონდენსირებულიულტრაფოსფატების, ასევე Nd –

ისადატუტემეტალებისორმაგიპოლიფოსფატებისგამოყენებასკვანტურელექტრონიკაში, 

კერძოდ, მინიატურულილაზერულიდანადგარებისდასამზადებლად, რაც უდავოდ 

გამართლებულიაეკოლოგიურითვალსაზრისითაც.  

 

 

სტატია 4 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

4 

 

 

მ. 

ავალიანი, 

ე. 

შაფაქიძე,  

გ. 

თოდრაძე, 

ვ. 

კვესელავა

,  

 

მონო- და პოლივალენტური 

მეტალების კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი, 

თვისებების და შედგენილობის 

კვლევისთვის ოპტიმალური 

მეთოდების  შემუშავება 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18289.6384

7 

 

Nano 

Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

 

საქართველო, 

გამომცემლობა 

ნეკერი 

24 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პუბლიკაციაში ასახული სამუშაოს სიახლე მდგომარეობს გარკვეული არსებული ხარვეზის 

გამოსწორებაში, კონკრეტულად კი სისტემის 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂კვლევა ტემპერატურულ 



27 
 

27 
 

ინტერვალში 100-350°C-ზე, ახალი კონდენსირებული ნაერთების მიღების მიზნით, 

ნაერთების აგებულების დადგენა ქიმიური და რენტგენოფაზური ანალიზების დახმარებით. 

გარდა ამისა, კვლევის არსებული მეთოდიკების  ურთიერთ-შედარებით შერჩეულია 

კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, ერთ- და სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის 

ოპტიმალური მეთოდიკები. დამუშავებულია საკითხზე არსებული როგორც ბეჭდვითი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემები, ასევე ინტერნეტით მოძიებული უახლესი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკანასკნელი ათწლეულისმანძილზეახალი, 

დღემდეუცნობიერთ- და მრავალვალენტიანი 

მეტალებისკონდენსირებულინაერთებისმიღებისექსპერიმენტებიტარდებოდაი. 

ჯავახიშვილისსახელმწიფოუნივერსიტეტისრ. 

აგლაძისსახელობისარაორგანულიქიმიისადაელექტროქიმიისინსტიტუტში. 

კვლევებმაშედეგიგამოიღოდასაერთაშორისოდონისმეცნიერთა აღიარება მოიპოვა, რაზეც 

მეტყველებს  უცხოელი მეცნიერების ციტირებები სინთეზირებულ ციკლურ და პოლიმერულ 

ნაერთებზე . ამ ნაერთებს შორის აღსანიშნავია 

ფრიადსაინტერესოდაუნიკალურითვისებებისმქონე ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი 

პოლიფოსფატის  და კალიუმ-გალიუმის ციკლოოქტაფოსფატის სინთეზი და კვლევა; 

შესწავლილია მათი შესაბამისი სტრუქტურები (იხ. ნახაზები 1 და 2) .   

 

 
 

ნახაზი 1. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურა x 

ღერძის გასწვრივ. 

 

 
ნახაზი 2. ლითიუმ-გალიუმის გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატის სტრუქტურის  

ელემენტარული რგოლის ფრაგმენტი. 

ქართველი მეცნიერების და მათი კოლეგების მიერ ი. ჯავახიშვილის სახელობის 



28 
 

28 
 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში სინთეზირებული კალიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოოქტაფოსფატის  შესახებ მონაცემები და სტრუქტურის აღწერა შესულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების NASA -ს მონაცემთა ბაზაში, მისი უნიკალურობის და საინტერესო 

თვისებების გამო. 

 

 

სტატია 5 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

გეოპოლიმერულიმჭიდამ

ასალებისმიღებათერმულ

ადმოდიფიცირებულისაქ

ართველოსთიხოვანიქანე

ბისსაფუძველზე. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.18756

.17281 

Nano Studies/ 

European 

Chemical 

Bulletin; 20 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

ნეკერი  

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცემენტ/ბეტონისწარმოება, როგორცეკოლოგიურადერთ-ერთიყველაზემავნესფერო, 

გამოუსწორებელზიანსაყენებსჩვენსგარემოს. 

ამისგამომსოფლიოშიდიდიინტერესიამიპყრობილიცემენტისალტერნატიულისახეობების, ე. 

წ. უკლინკერომჭიდამასალებისმიღებისტექნოლოგიებისშემუშავებისკენ. ერთ-

ერთასეთმასალადმიჩნეულიაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალები.  

წინამდებარესამუშაოსმიზანსწარმოადგენსთერმულადმოდიფიცირებულისაქართველოს

თიხოვანიქანებისსაფუძველზეგეოპოლიმერულიმჭიდებისმიღებისტექნოლოგიისშემუშავება

, რისთვისაცგამოყენებულიიქნაადგილობრივიქანები: თიხურიფიქალი, 

არგილიტიდაადვილადლღობადითიხა. 

კვლევებისშედეგადშემუშავდათიხოვანიქანებისთერმულიმოდიფიცირებისრეჟიმიდამათ

იგამოყენებითმიღებულიიქნაგეოპოლიმერულიმჭიდამასალებისსხვადასხვაშემადგენლობებ

ი. დადგინდა, რომმიღებულიმჭიდებისთბო-

დამუშავებისშედეგადმათიმექანიკურისიმტკიცესაგრძნობლადმატულობს.   

 

 

სტატია 6 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 



29 
 

29 
 

კოდი DOI ან ISSN ნომერი/ტომი 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

NEW INORGANIC 

POLYMERS - 

CONDENSED 

PHOSPHATESAND 

DIVERSE SPHERES 

OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI:10.13140/RG.2.

2.16320.58885 

 

Research Gate 

Electronic 

Publications / E-

article 

International Research 

Platform  

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ინტერესისხვადასხვატიპის ციკლური თუ გრძელჯაჭვიანი არაორგანული 

პოლიმერული 

ნაერთებისმიმართგანპირობებულიამათიგამოყენებისფართოშესაძლებლობებით. 

მეცნიერების მიერ სინთეზირებულია აგრეთვე ორმაგი  ციკლოდოდეკაფოსფატებიც, თუმცა 

მონაცემები მათზე ძალიან მცირეა, ასეთი ტიპის ნაერთთა იშვიათობის გამო. მხოლოდ 

ვანადიუმის და გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატები არის ცნობილი. მ. ავალიანის 

მიერ  თანაავტორებთან ერთად შესწავლილი იქნა ცეზიუმ-გალიუმის შემცველი სისტემა 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში და დაფიქსირებულია ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი 

ციკლოდოდეკაფოსფატის სინთეზის და სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია.  

 
 

ნახაზი 1.ცეზიუმ-გალიუმის ორმაგი ციკლოდოდეკაფოსფატის სტრუქტურა xy 

სიბრტყეზე.  

ჩვენს ინსტიტუტში მიღებულიასხვადასხვაარაორგანულიპოლიმერი, სამვალენტიანი 

და მონოვალენტური მეტალების კომბინაციით.  მაგალითისთვის მოტანილიასკანდიუმის 

დატუტემეტალისორმაგიფოსფატისსინთეზის და კვლევის შედეგები (ნახაზი 2). აბსცისთა 

ღერძზე დატანილია საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფარდობა n = M2O/Sc2O3, ხოლო 

ორდინატაზე-სინთეზის ტემპერატურა.  

 



30 
 

30 
 

 

 
 

ნახაზი 2. სკანდიუმის დატუტემეტალის შემცველი სისტემების კვლევისას მიღებული 

არაორგანული პოლიმერები, 100-დან -500°C ტემპერატურულ ინტერვალში. 

ნახაზიდან ჩანს, თუ რომელ ტემპერატურაზე და რა საწყისი თანაფარდობებისას არის 

სინთეზირებული ორმაგი მჟავა ტრიფოსფატები MIScHP3O10, ორმაგი მჟავა დიფოსფატები 

MSc(H2P2O7)2 და ციკლოოქტაფოსფატიM2IScP8O24, პოლიფოსფატი [MSc(PO3)4]x . 

 

 

სტატია 7 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი,  

ვ. ჩაგელიშვილი,  

ნ. ბარნოვი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ.ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC POLYMERS WITH A 

VARIETY OF APPLICATIONS AND 

IMPROVEMENT OF THEIR 

GRAVIMETRIC DETERMINATION 

METHODS 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.20531.37924    

 

Composite 

Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology 

(article accepted 

01.11.19) 

 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS ; 

აშშ და კანადა 

18 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ამ ახალი 

ტიპის ნაერთების გამოყენების უამრავი პერსპექტივით, მირებული კომპიზიტებისანალიზის 

და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით. 

 ბოლო ორი-სამი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი 

ინტერესი განპირობებულია მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ 

ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, 
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იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა 

სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს 

მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

სტატია 8 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOII ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ისრაოდ

ენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ავალიანი,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი 

GEOPOLYMERS BASED 

ON LOCAL ROCKS AS A 

FUTURE ALTERNATIVE 

TO PORTLAND CEMENT 
DOI:10.13140/RG.2.2.28081.126

44 

Composite Materials 

Engineering, 

Modeling and 

Technology (article 

accepted 01.11.19) 

აშშ, კანადა 

APPLE 

ACADEMIC 

PRESS 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

გეოპოლიმერულიმჭიდამასალებიწარმოადგენსფართოდანიშნულებისმქონეუკლინკერომინე

რალურიჰიდრავლიკურიმჭიდამასალებისერთ-ერთნაირსახეობას, 

რომელიცმიიღებაბუნებრივიდატექნოგენურიწარმოშობისალუმოსილიკატურინედლეულის

ტუტეაქტივაციით. 

გეოპოლიმერებიწარმოადგენსპორტლანდცემენტისალტერნატიულმჭიდამასალას, 

რომელიცენერგორესურსებისდაეკოლოგიისპრობლემებისგადაჭრასუზრუნველყოფს. 

კალცინირებული თიხური ფიქლების დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, მიღებული 

გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში 

სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - 

წყალში.   

 

 

სტატია 9 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOIან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 მ. ავალიანი ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 
J. Pharm. Appl. Chem., Natural 6 
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AND POLYVALENT 

METALS AND SPHERES OF 

THEIR APPLICATIONS 

5(2) Sciences 

Publishing 

USA 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები.განხილულია 

მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 

და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების 𝑀2
𝐼𝑂-𝑀2

𝐼𝐼𝐼𝑂3-𝑃2𝑂5-𝐻2𝑂 კვლევა 

სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. 

დადგენილია  მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

მოტანილია ნაერთთა გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ვარიაციებით. 

 

 

სტატია 10 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

გ. თოდრაძე, 

ვ. კვესელავა,  

ნ. ღონღაძე 

Regio-controlled 

Synthesis of Double 

Condensed Oligo-, Poly- 

and  Cyclo- Phosphates,  

Their Characterization 

and Possibilities of 

Applications, Due to their 

Solid-State Properties. 

 

ISSN 1987-8826 
 

Nano Studies/ 

European Chemical 

Bulletin; 19 

 

თბილისი, გამომც. 

ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:

Nanostudies/ 

index.htm 

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

წარმოდგენილისამუშაო ეხება ჩვენსმიერმრავალკომპონენტიან სისტემებში 

წარმოებულსინთეზს,  ახალი არაორგანულიპოლიმერების მიღების მიზნით. 

სხვადასხვა ტემპერატურულ ინტერვალში ჩვენს მიერ მიღებულია  

მრავალრიცხოვანიორმაგი კონდენსირებული ნაერთი როგორც კრისტალური, ასევე 

წვრილ-დისპერსულიფხვნილების სახით, რომლებიც მიეკუთვნებიან 

კონდენსირებულიფოსფატებისახალჯგუფებს და  კლასებს. ექსპერიმენტები 

წარმოებდა მრავალკომპონენტიან სისტემებში MI
2O–MIII

2O3-P2O5-H2O, სადაც MI - 

სხვადასხვამონოვალენტიანილითონია, Ag-ის ჩათვლით  და MIII - სამვალენტიანი 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
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მეტალი.რეგიო-კონტროლირებადი სინთეზის პირობებში, 400K-850K 

ტემპერატურულ ინტერვალში, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა მოლური 

თანაფარდობის და სინთეზის პირობების ცვალებადობით შესაძლებელი იქნა 

წინასწარ გამიზნული არაორგანული პოლიმერის მიღება. ჩვენს მიერ 

სინთეზირებულია მრავალრიცხოვანი - (87) - ახალი, აქამდე უცნობიორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, ანუ ეგრეთ-წოდებული არაორგანული პოლიმერი,  

შესწავლილია მათიგამოყენებისშესაძლებლობები, რის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ, 

მაგალითად, მიღებული ციკლოოქტაფოსფატის აპლიკაცია შესაძლებელია 

კატალიზატორის სახით, რაც პროდუქციის საუკეთესო გამოსავალს 

იძლევა.შედეგებმააჩვენა, რომ K2Ga2P8O24როგორცარაორგანულ 

პოლიმერს,გააჩნიაუნიკალურითვისებებიდა რომ აღნიშნული ციკლოოქტაფოსფატის 

გამოყენება რეკომენდებულია საუკეთესოკატალიზატორის 

სახითორგანულისინთეზისრეაქციებისდროს, სპეციფიურად კი - 

დაბალიმოლეკულური მასის მქონე დიენური ნახშირწყალბადების დასაყოფად. 

სხვადასხვა ექსპერიმენტის შედეგად დამტკიცებულია, რომ ჩვენს მიერ 

სინთეზირებული გალიუმის და/ან ინდიუმის მჟავა ტრიფოსფატები MIIIH2P3O10 
.(1-

2)H2O საუკეთესო იონთ-მიმომცველელი მასალებია. 

          1 და 2 სურათებზე მოტანილია  რენტგენოსპექტრალური ანალიზის შედეგად 

მიღებული ნაერთების მიკროფოტოგრაფიები სხვადასხვა გადიდებაზე.  

 

 
 

                                  ფოტო 1.თანაფარდობა MI
2O : MIII

2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 1000). 
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                                 ფოტო 2.  თანაფარდობა MI

2O : MIII
2O3 = 5.0 : 1.2 (enlargement 5500). 

 

 

 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

მ. ავალიანი, 

 ვ. ჩაგელიშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

ნ. ესაკია 

IMPROVEMENT OF GRAVIMETRIC 

DETERMINATION METHODS’ OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

METALS(პოლივალენტურიმეტალებ

ისშემცველიარაორგანულიპოლიმერ

ებისგანსაზღვრისგრავიმეტრულიმე

თოდისგაუმჯობესება. 

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-20 

July 

კავკასიისმე-6 

საერთაშორისოსიმპოზიუმიპოლ

იმერებსადამოწინავემასალებზე, 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

ე. შაფაქიძე, 

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

GEOPOLYMERS - THE FUTURE 

ALTERNATIVE TO PORTLAND 

CEMENT 

გეოპოლიმერები -  პორტლანდ-

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 



35 
 

35 
 

5 

6 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 
ცემენტის მომავალი 

ალტერნატივა. 
Materials, Batumi, Georgia 17-20 

July 

კავკასიისმე-6 

საერთაშორისოსიმპოზიუმიპოლ

იმერებსადამოწინავემასალებზე, 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 
 

 

მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე, 

გ. თოდრაძე 

ნ. ესაკია 

DETERMINATION CHEMICAL 

METHODS’ APPLICATION FOR 

INORGANIC POLYMERS   

ICSP&AM6 -6th International 

Caucasian Symposium on 

Polymers and Advanced 

Materials, Batumi, Georgia 17-20 

July. კავკასიისმე-6 

საერთაშორისოსიმპოზიუმიპოლ

იმერებსადამოწინავემასალებზე, 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე. 

მ. ავალიანი, 

თ. პეტრიაშვილი 

PRODUCTION OF GEOPOLYMER 

BINDERS USING LOCAL RAW 

MATERIALS 

Mineral Society of Georgia 

together with Georgian 

Technical University), May 29-

30, Tbilisi, Georgia 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

მ. ავალიანი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ბარნოვი,  

მ. გველესიანი, 

შ. მახათაძე, 

გ. თოდრაძე, 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION 

AND DETERMINATION OF 

INORGANIC POLYMERS, 

CONTAINING POLYVALENT 

METALS 

პოლივალენტური მეტალების 

შემცველი არაორგანული 

International Conference on 

Chemistry, Paris, France, July 

2019. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ქიმიაში, ივლისი 2019, 
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7  ნ. ესაკია პოლიმერების სინთეზი, თვისებების 

დახასიათება და განსაზღვრის 

მეთოდები 

პარიზი, საფრანგეთი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

 

 

 



ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის 

ლაბორატორია- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 I.Gurgenidze, T.Chelidze, 

Sh.Japaridze, , 

S.Shigardelashvili.    

 

J. of  Pharmaceutical  and  

Applied  Chemistry,  2019, v.5, #2, 

pp.189-203. 

Electrochemical Behavior  of  

Benzene Polycarboxilic Acide  

with   Different  Number  and  

Location  of  Containing  

Carbozolic  Groups  in  Various  

Solvents.  

 

ISSN  2357 – 0210 

http ://dx.doi.org./10.18576. jpac / 

050202 

    

    

 

 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 მ.ვიბლიანი, რუს.გიგაური, 

შ.ჯაფარიძე, ნ.ბიჭიაშვილი.   

სამრეწველო ნარჩენების 

ტოქსიკურობის  ხარისხის  

შესწავლა  და რემედიაციის  

შესაძლებლობები.   

The international  scientific   

conference  ” Enviromental  

protection  and  sustainable  

devopment”  dedicated  to  

profesor  Victor  Eristavi `s  

 



memory, 2019, p.155-156. 11 -12 

november,  Tbilisi, Georgia. 
 

    

    

 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის 

მითითებით):  ფიზიკურ -ქიმიური  ანალიზის  ლაბორატორია : 1 - შ.ჯაფარიძე - ხელმძღვანელი,      2 -  

დ.ძანაშვილი,  ქ.მ.კ., უფ.მეცნ. თანამშრომელი,  3 -  ნ.ხავთასი, ქ.მ.კ., მეცნ.თანამშრომელი,    4 - რ. 

გიგაური, ქ.მ.კ., უფ.მეცნ. თანამშრომელი,  5 - დ. ექვთიმიშვილი, მეცნ.თანამშრომელი,    6 - თ. მაxარაძე, 

მეცნ.თანამშრომელი,  7 - ნ.მგალობლიშვილი - მეცნ.თანამშრომელი,      9 -  ნ.ბიჭიაშვილი - ინჟინერი, 10 

-  მ.ვიბლიანი - ინჟინერი,  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

 „ საქართველოს  ძირითადი 

ავტობანის   მიმდებარე  

ნიადაგებში  ტყვიის  

განსაზღვრა“.  

 

 

2019  წლის  ეტაპი :   ტყვიის 

კონცენტრაციის   

განსაზღვრა     კასპის  და  

გორის   რაიონების   

ტერიტორიაზე   გამავალ   

ავტობანის   მიმდებარე   

 

2018 -2020 

                                                                                                               

 

 

 

 

1.შ. ჯაფარიძე - ხელმძღვანელი 

2.დ. ძანაშვილი - ტყვიის 

კონგანსაზღვრა ფიზ.მეთოდით 

3.დ.ექვთიმიშვილი-ნიადაგის  

გადაყვანა ხსნარში ქიმ.მეთოდით 

4.ნ.ხავთასი- ნიადაგის  გადაყვანა 

ხსნარში ქიმ.მეთოდით 

 

 



ნიადაგებში. 

2 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

I.წლევანდელი  კვლევის  ობიექტს  წარმოადგენს  ავტობანის  მიმდებარე  ტერიტორიის  

ნიადაგებში  ტყვიის  რაოდენობის  განსაზღვრა : 

  ნიმუში  # 1    კასპის  რაიონის  სოფ. გამდლისწყარო    1    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   (  

მარჯვენა  მხარე). 

 ნიმუში  # 2   კასპის  რაიონის  სოფ. გამდლისწყარო     10    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   (  

მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 3  კასპის  რაიონის  სოფ. გამდლისწყარო    50  მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   (  

მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 4   გორის  თავზე  ქარის  ელექტროსადგურთან  10  მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   

(  მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 5   გორის  თავზე  ქარის  ელექტროსადგურთან  50  მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   

(  მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 6   გორის  თავზე  ქარის  ელექტროსადგურთან  100  მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან   

(  მარჯვენა  მხარე). 

ნიმუში  # 7   გორის  რაიონის  სოფ. შავშვები   10    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან                     

(  მარცხენა  მხარე). 

ნიმუში  # 8  გორის  რაიონის  სოფ. შავშვები      50    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან                     

(  მარცხენა  მხარე). 

ნიმუში  # 9  გორის  რაიონის  სოფ. შავშვები      100    მეტრის  დაშორებით    ავტობანიდან                 

(  მარცხენა  მხარე).                    

                   ექსპერიმენტული  ნაწილი  და  მიღებული  შედეგების  ანალიზი.  

ნიადაგის  ნიმუშების  საანალიზოდ  აღება  საპასუხისმგებლო  საქმეა. 

ინდუსტრიული  ნარჩენებით  და  ტყვიის  შემცველი  საწვავით  გარემოს  დაბინძურება  

იწვევს  ტყვიის  მოხვედრას  ჰაერში  და  ბოლოს  ჰაერიდან  ხდება  დალექვა  ნიადაგის  

ზედა  ფენაზე.  საწვავიდან  ტყვია  ნიადაგში  ხვდება  ძირითადად  ტყვია  (II  )-ის  PbO-ს  



სახით.   15 – 20  ჰექტარი  ერთნაირი  რელიეფის  მქონე  ნიადაგიდან  საკმარისია  ნიმუში  

ავიღოთ  3 – 4 სხვადასხვა  ადგილიდან.  შემდეგ  ერთმანეთში  კარგად  ავურიოთ  და  

ვაქციოთ  ერთ საშუალო  ნიმუშად.  ნიმუშის  აღებამდე  ნიადაგის  ზედაპირი  წინასწარ  

იწმინდება  ბალახისაგან,  ქვარორღისაგან  და  სხვა.  ნიმუში  უნდა  ავიღოთ  ნიადაგის  

ისეთი  ტენიანობის  პირობებში,  რომ  ბარს  ნიადაგის  ნიმუში  ძლიერ  არ  მიეკრას.  

აღებულ  ნიადაგს  უპირველესად  უნდა  მოვაცილოთ  მცენარეული  ფესვები, ქვები  და  

სხვა  მინარევი.შემდეგ  უნდა  გავაშროთ  ოთახის  ტემპერატურაზე  და  შევინახოთ მცირე  

ზომის  დაცულ  კონტეინერში  გარკვეული  წარწერით  მაღალი  ხარისხის  ქაღალდში  

(ფილტრის  ქაღალდი). ამ  პირობების  დაცვის  შემდეგ  ნიმუში  მზადაა  საანალიზოთ.   

ნიმუშს  ვაფხვიერებთ,  ვიღებთ  დაახლოებით  20 - 30  გ   რაოდენობით  და  

ვათავსებთ  500  მლ  მოცულობის  ჭიქაში.  ვუმატებთ  მცირე  რაოდენობის  გამოხდილ  

წყალს  (  20 – 30  მლ),  60  მლ  გოგირდმჟავას  ( 1 : 4 )  და  40  მლ  კონცენტრირებულ  

აზორმჟავას   და  30  წუთის  განმავლობაში  ვამყოფებთ  ოთახის  ტემპერატურაზე.  

შემდეგ  ვდგამთ  წყლის  აბაზანაზე  დაახლოებით  1,5  სთ  განმავლობაში.  ვამატებთ  

ადუღებულ  გამოხდილ  წყალს  და  ვადუღებთ  ზედმეტი  აზოტმჟავას  მოცილების  

მიზნით.  ამის  შემდეგ  ვფილტრავთ  (თეთრი  ფილტრის  ქაღალდის  ლენტა),  კარგად  

ჩავრეცხავთ  ცხელი  გამოსდილი  წყლით  და  გადავითანთ  250  მლ  საზომ  კოლბაში.  

ასე  მომზადებულ  ხსნარში  ტყვია და სხვა  ელემენტები  განისაზღვრა  ფიზიკურ-

ქიმიური  მეთოდის  (ატომურ - აბსორბციული)  საშუალებით   PerkinElmer  Atomic 

Absortion Spectrometer  Analyst  200   ხელსაწყოს  გამოყენებით და  შედეგები   მოტანილია  

ცხრილ  1. 

                                                                                                                 ცხრილი  1.  

ნიადაგებში    (კასპის   რაიონის  სოფ. გამდლისწყაროს ,  გორის საიონის სოფ. შავშვების 

და  გორის თავზე ქარის ელექტროსადგურთან  აღებულ   ნიმუშებში)   ტყვიის  და  სხვა  

ელემენტების   რაოდენობა  %- ში.     

ელ 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Pb 

 

0,0018

9 

0,0018

4 

0,0018

8 

0,0011

1 

0,0014

3 

0,0018

7 

0,0016

1 

0,0016

2 

0,0013

0 

Fe 3,08 3,51 3,64 3,03 3,51 4,23 3,67 3,80 3,68 

 

Zn 0,0027 0,0028 0,0028 0,0023 0,0027 0,0029 0,0030 0,0029 0,0030 

 



Cu 

 

0,0047 0,0059 0,0052 0,0024 0,0030 0,0034 0,0048 0,0038 0,0044 

 

ტყვიის  რაოდენობა  პროცენტებში  გადაანგარიშებული  იქნა  სტანდარტულად  

მიღებულ  განზომილებაში   მგ/კგ,  ანუ რამდენი  მგ ტყვიაა  1  კილოგრამ  ნიადაგში  და  

ეს  მონაცემები  მოტანილია  ცხრილ  # 2-ში.    

                                                                                                                           ცხრილი  2. 

ნიადაგებში    (კასპის   რაიონის  სოფ. გამდლისწყაროს ,  გორის საიონის სოფ. შავშვების 

და  გორის თავზე  ქარის ელექტროსადგურთან  აღებულ   ნიმუშებში)   ტყვიის  და  სხვა  

ელემენტების   რაოდენობა  მგ/კგ - ში.   

ელ 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Pb 

 

18,9 18,4 18,8 11,1 14,3 18,7 16,1 16,2 13,0 

Zn 2,7 2,8 2,8 2,3 2,7 2,9 3,0 2,9 3,0 

 

Cu 

 

4,7 5,9 5,2 2,4 3,0 3,4 4,8 3,8 4,4 

 

 

ცხრილი # 2   და  # 3 - დან  ჩანს,  რომ  ყველა  ნიმუშში    თუთიის  რაოდენობა  ზ.დ.კ.  

ნაკლებია,  რაც  შეეხება  ტყვიას  და  სპილენძს  მათი  რაოდენობა  კი  

მომატებულია.  

                                                                                                                ცხრილი  3. 

ზოგიერთი  ელემენტის  ზღვრული  დასაშვები  კონცენტრაცია  ნიადაგში, მგ/კგ 

ელემენტი ზღვრული  დასაშვები  

კონცენტრაცია, მგ/კგ* 

საშიში  ნივთიერებით  დაბინძურე- 

ბის  დონე * 

  Pb        3,2    II  -  დონე     (ზ.დ.კ.-125 მგ/კგ) 

  Pb  (მოძრავი  ფორმა)      6,0 II  -  დონე      (ზ.დ.კ.-125 მგ/კგ) 

  Zn (მოძრავი  ფორმა)      23,0 I    -  დონე      (    ზ.დ.კ.) 

  Cu(მოძრავი  ფორმა)      3,0 II   -  დონე      (ზ.დ.კ.-200 მგ/კგ) 

 



*   -  მონაცემები  აღებულია  საქართველოს  ჯანმრთელობის  დაცვის  მინისტრის  

1998  წლის  30  იანვრის  # 44/ო  ბრძანების  „საქართველოში  1992  წლამდე  

მოქმედფი  სანიტარულ - ჰიგიენური  წესების,  ნორმებისა  და  ჰიგიენური  

ნორმატივების  დროებით  ძალაში  დატოვების  შესახებ“  შესაბამისად. 

ცხრილი  4.  

ნიადაგებში    (კასპის   რაიონის  სოფ. გამდლისწყაროს ,  გორის საიონის სოფ. შავშვების 

და  გორის თავზე  ქარის ელექტროსადგურთან  აღებულ   ნიმუშებში)   ტყვიის  და  სხვა  

ელემენტების   გასაშუალებული   რაოდენობა  მგ/კგ - ში.   

  

 

ელემენტი ნიმუში        № 1, 2 3  ნიმუში       № 4, 5, 6  ნიმუში     № 7, 8, 9 

            Pb 

 

18,7           14,7           15,1 

          Cu 

 

5,2            3,0           4,3 

 

 

                                                                                                                 ცხრილი  5. 

ნიადაგებში    (კასპის   რაიონის  სოფ. გამდლისწყაროს , გორის რაიონის სოფ. შავშვების 

და  გორის თავზე  ქარის ელექტროსადგურთან  აღებულ   ნიმუშებში)   ტყვიის  და  

სპილენძის გასაშუალებული  ფარდობა ზღვრულ  დასაშვებ  კონცენტრაციასთან.   

 

ელემენტი  ნიმუში       № 1, 2 3 ნიმუში      № 4, 5, 6   ნიმუში    № 7, 8, 9 

          Pb (საერთო) 

 

             5,8           4,6           4,7 

          Pb (მოძრავი) 

 

             3,1            2,5           2,5 

         Cu  (მოძრავი)              1,7            1,0           1,4 

 

ცხრილი  # 5  ჩანს,  რომ  ყველა  შემთხვევაში  ტყვიის  რაოდენობა  ბევრად  აღემატება  



ზ.დ.კ. აღმოსავლეთ    საქართველოს  ამ  ნაწილში  (დაბლობში)  ნიადაგებს  ძირითადად  

ნეიტრალური  არე  ახასიათებთ,  რაც  კარგია,  რადგანაც მცენარეების  მიერ  ტყვიის   

შეთვისება  მჟავე  არეს  მქონე  ნიადაგებში  ბევრად  მეტია.  მაგრამ  ცხრილის  

მონაცემებიდან  ჩანს,  რომ  მოძრავი  ტყვიის  რაოდენობა  2,5 – 3 ჯერ  აღემატება  ზ.დ.კ.,  

რაც  ძალიან  ცუდია. რაც  შეეხება  სპილენძს,  ცხრილი  # 4  და  #  5 -დან  ჩანს,  რომ  

სპილენძის  რაოდენობაც  დაახლოებით  1,5 -ჯერ  აღემატება  ზ.დ.კ. შესწავლილ 

ნიადაგებში ტყვიის საერთო  რაოდენობა  3-ჯერ აღემატება ზ.დ.კ.  ცხოველებზე  და  

ადამიანზე გავლენას ახდენს ტყვიის  მოძრავი  რაოდენობა. ნიადაგში  არსებული  

ჰუმუსის მჟავები  ზემოქმედებას  ახდენენ ტყვიაზე, ჰუმინის  მჟავებს ის გადაყავთ  

უხსნად კომპლექსებში,  ხოლო ფოლვომჟავებს  - ხსნად  კომპლექსნაერთებში,  რომლებიც  

შეიწოვება  მცენარეებში,  შემდეგ  გადადის  ცხოველებში  და  ადამიანში.  სამომავლოდ 

საინტერესოა  დადგინდეს  ჰუმინის   და ფოლვომჟავების თანაფარდობა  ნიადაგში,  ასევე       

შესწავლილ  ნიადაგში  მოყვანილ  ბოსტნეულში, ხილში  და  შინაურ  ცხოველებში ტყვიის  

შემცველობა,   რათა  დადგინდეს  საერთო  ტყვიის  რაოდენობაში  მოძრავი  ტყვიის  

წილი, რომელიც ახდენს  ზემოქმედებას  ადამიანის  ჯანმრთელობაზე.     

 

 

                                                                 დასკვნა. 

1. დადგენილია  კასპის   რაიონის  სოფ. გამდლისწყაროსთან,   გორის რაიონის სოფ. 

შავშვებთან და  გორის თავზე  ქარის ელექტროსადგურთან   გამავალი ავტობანის  

მიმდებარე   ნიადაგებში   ტყვიის რაოდენობა. 

2. დადგენილია,  რომ  ამ  ნიადაგებში  ტყვიის  რაოდენობა  2,5  - 3 -  ჯერ  აღემატება  

ზღვრულ  დადგენილ  კონცენტაციას      და  მიეკუთვნება  საშიში  ნივთიერებით  

დაბინძურების   მე- II   დონეს. 

3. დადგენილია,  რომ  ამ  ნიადაგებში  სპილენძის  რაოდენობა  დაახლოებით  1,5 -

ჯერ  აღემატება  ზღვრულ  დადგენილ  კონცენტაციას      და  მიეკუთვნება  საშიში  

ნივთიერებით  დაბინძურების   მე- II   დონეს. 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 



6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მ.ვიბლიანი სამრეწველო ნარჩენების 

ტოქსიკურობის  ხარისხის  

შესწავლა  და რემედიაციის  

შესაძლებლობები.   

 

 2019 წლის  11 -12  

ნოემბერი, თბილისი 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6 

 

 

 



ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

 

თსუ – რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ფიზიკურ–

ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია.  

თემის ხელმძღვანელი – რუსუდან გიგაური. ტ.მ.კ., უფროსი მეცნ. თანამშრომელი. 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 R.I. Gigauri, N.T. Bitchiashvili, 

M.B. Vibliani,  

Kadagishvili D.V. 

European Chemical Bulletin 

Assessing the toxicity level of soils 

contaminated with heavy metals amd 

remediation possibilites 

მიღებულია დასაბეჭდად  

Section D – Short communication 

2019-2020 

 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 მ. ვიბლიანი, რუს. გიგაური, ნ. 

ბიჭიაშვილი, შ. ჯაფარიძე, 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო–

ტექნიკური კონფერენცია 

გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება სამრეწველო 

ნარჩენების ტოქსიკურობის 

ხარისხის შესწავლა და 

რემედიაციის შესაძლებლობები. 

თბილისი, 11-12 ნოემბერი, 

2019წ. გვ. 155-156. 

ISBN 978-9941-8-1875-2 

http://gtu.ge/ismc/  

 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

http://gtu.ge/ismc/
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1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1 K3 სასუქ–სტიმულატორის 

გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერების 

ზრდის მაჩვენებელზე სამცხე- 

ჯავახეთის რეგიონში. ახალციხე–

ბორჯომის რაიონები. 

აგრო–ეკოტოქსიკოლოგია, ქიმია, 

ეკოლოგია. 

2019-2021 ნინო ბიჭიაშვილი – მაგისტრი, 

ეკოლოგი.  

მარიამ ვიბლიანი –მაგისტრი,  

ქიმიკოსი.  

ლაშა ხვიჩია – ქიმიკოსი, 

ინჟინერი.  

 

თანამედროვე მსოფლიო უდიდესი პრობლემის წინაშე დგას - იზრდება მოსახ-

ლეობის რიცხვი და მათი მოთხოვნილება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე. 

აქედან გამომდინარე, ძლიერდება ანთროპოგენური ზეგავლენა ბიომრავალფეროვ-

ნებაზე. 

მსოფლიო ქვეყნების საწარმოო ძალებისა და მოსახლეობის ზრდა განაპირობებს 

გარემოზე ადამიანის ზემოქმედების შედეგად ნიადაგების მავნე ნივთიერებებით 

დაბინძურებას, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და 

სიცოცხლესთან. აღნიშნული პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოსთვის ძალიან 

მტკივნეულია და სწრაფ გადაწყვეტას მოითხოვს. განსაკუთრებული ყურადღება 

ენიჭება ნიადაგის წინასწარ მონიტორინგს, მასში მავნე ნივთიერებების დადგენის 

მიზნით. 

სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის განვითარებამ წარმოშვა ცოცხალი ბუნების 

დაბინძურება, რაც უკვე შეუქცევადი პროცესია ყოველდღიურად მსოფლიოში 

ეკოლოგიური დაბინძურების გამო 8000 ადამიანი იღუპება. 

წყლის-ჰაერის ნიადაგის დაბინძურება წარმოადგენს მსოფლიო მოსახლეობის 

23%_ის სიკვდილიანობის მიზეზს. 

მიწათმოქმედებასთან ერთად, ადამიანმა შემოიღო ცნება ნიადაგის, როგორც 

შედარებით ფხვიერი მიწიანი შრის შესახებ, რომელშიც ფესვიანდება მცენარე და 

რომელიც წარმოადგენს სამიწათმოქმედო დამუშავების საგანს. ადამიანს მრავალი 

ათასწლეულის მანძილზე არ აწუხებდა მიწათმოქმედების ისეთი პრობლემები, 



3 
 

როგორიცაა: კატასტროფული ეროზია, გაუდაბნოება, მცირემიწიანობა, ნაყოფიერების 

დაცემა და სხვ. დღეს ამ ამოცანების გადწყვეტის წინაშე დგას მსოფლიო. 

საქართველოში არსებობს ნიადაგის მრავალი სახეობა, რომლებიც მკვეთრად 

განსხვავდებიან თავიანთი შედგენილობით და ნაყოფიერებით. ჩვენ შეგვიძლია 

ზოგადად განვიხილოთ და შევაფასოთ სხვადასხვა სახის ნიადაგები 

შესაძლებლობების მიხედვით:  

წითელი მიწები: pH - მჟავე 4-4,5. კლიმატი ტენიან სუბტროპიკული. 

ნაყოფიერება დაბალი. ეფექტურია - ნაკელი. ტორფ-ნაკელის კომპოსტი. მწვანე-

სასუქები. კალიუმიანი სასუქები. მოსავალი - სიმინდი, ეთერზეთები, ბოსტნეული 

კულტურები, ციტრუსები - კივი, ფეიხოა. 

ჭაობიანი ნიადაგები: pH - სუსტი ტუტე ან ნეიტრალური 6-7. ჰუმუსი მაღალი 5-

6. ჭარბობს რკინა. შეიცავს დიდი რაოდენობით ტორფს. ღარიბია კალიუმით და 

ფოსფორით. 

ყვითელი - ეწერი ნიადაგები: საქართველოში 2%-ს შეადგენს. გავრცელებულია 

დასავლეთ საქართველოში. pH - მჟავე 4. ბუნებრივი ნაყოფიერება - დაბალი. 

ფიზიკური თვისებები არახელსაყრელი. საჭიროებს ზედმეტი წყლის მოცილებას და 

მჟავიანობის განეიტრალებას კირით. მოსავალი - სუბტროპიკული კულტურები და 

ვაზი - დაფნა. 

ყვითელი ყომრალი: pH - მჟავე 4-4,5. ჰუმუსოვანი. კლიმატი სუბტროპიკული - 

ეროზირებული ტიპის რელიეფით. ფუძეებით არამაძღარი. ღარიბი - კალციუმით და 

მაგნიუმით. კალიუმის საშუალო შემცველობით. რკინის ნაკლებობით. მოსავალი - 

ვენახი ხეხილი. ძირითადად შეაქვთ არაორგანული სასუქები. 

ყომრალი ნიადაგები: საქართველოში 18%-ს შეადგენს. აღმოსავლეთ-დასავ-

ლეთით გავრცელებულია pH - სუსტი მჟავა 5-5,5. რკინის მოძრავი ფორმების მაღალი 

შემცველობით. ღრმად ჰუმუსირებული (სიღრმე 1მ). არამაძღარი. ჭარბობს კალციუმი, 

კალიუმი. მაღალი - აზოტის შემცველობით. ძირითადად შეაქვთ ორგანული და 

ფოსფორიანი სასუქი. დამახასიათებელია წყლისებური ეროზია. 
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კორდიან-კარბონატული ნიადაგები: საქართველოში 4,5% შეადგენს. pH = 6. 

დიდი რაოდენობით შეიცავენ კალციუმის კარბონატებს, კრისტალურ რკინას. 

ჰუმუსწარმოქმნა მაღალი. ნაყოფიერება - მაღალი. მოსავალი - ვენახი. 

რუხ-ყავისფერი ნიადაგები: საქართველოში 5,8%. pH = 6-7. სუსტი ტუტე. 

პროფილი - კარბონატული. ფუძეებით მაძღარი. ჰუმუსი - დაბალი. სილიკატური 

რკინა - ჭარბი. მოსავალი - ქერი, სიმინდი, მზესუმზირა. ნაყოფიერების გაზრდა - 

ორგანულ-მინერალური სასუქების შეტანით მიიღწევა. 

მდელოს რუხი ნიადაგები: სუბტროპიკული კლიმატი pH = 6-7. სუსტი ტუტე. 

დამახასიათებელია ქვემო ქართლში (მარნეულ-გარდაბანი) ჰუმუსის დაბალი შემცვე-

ლობით. კარბონატული. ჭარბობს კალციუმი. დამახასიათებელია - 

ჰუმუსწარმონაქმნი, გაკარბონატება. მოსავალი - სათიბი, საძოვრები. დამლაშების 

დროს შეაქვთ გოგირდი და თაბაშირი. ეფექტურია აზოტ-ფოსფოროვანი სასუქები. 

ყავისფერი ნიადაგები: საქართველოში საერთო ფართობი 4,8%. pH = 6-7. სუსტი 

ტუტე - ნეიტრალური. გავრცელებულია შიდა ქართლში, მესხეთში - ახალციხე, 

ადიგენი, ბორჯომი. აღმოსავლეთ საქართველოში რელიეფი – ეროზირებული, 

მეწყერული ფორმებით. ჰუმუსის საშუალო შემცველობით. დაკარბონატებით. 

სილიკატური რკინის სიჭარბით. ფუძეების მაღალი შემცველობა. მოსავალი - ვენახი 

ხეხილი, ბოსტნეული. განოყიერება ხდება ორგანული და მინერალური სასუქების 

შეტანით. 

შავი ნიადაგები: საქართველოს საერთო ფართობის 3,9%. გარე და შიგა კახეთი. 

მშრალი სუბტროპიკული ტიპის. pH = 6-7. სუსტი ტუტე რეაქციით. კარბონატული. 

ჰუმუსი – ზომიერი. ამორფული რკინის შემცველობით. დამახასიათებელია - 

დამლაშება, გაკარბონატება. მოსავალი: მარცვლეული - სიმინდი, ბოსტნეული, 

კარტოფილი, ვენახი, ხეხილის კულტურები. 

სამცხე-ჯავახეთი წარმოადგენს მკვეთრად გამოხატულ აგრარულ რეგიონს, 

სადაც სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანად დამატებულ ღირებულებაში ყველაზე 

დიდია (35%). ძირითადათ მოჰყავთ ბოსტნეული, მარცვლოვანი კულტურები, 

მისდევენ მეხილეობას. ბოსტნეულიდან გამოირჩევა კარტოფილის წარმოებით. 

თითქმის ორი მესამედი ამ რეგიონზე მოდის. 
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ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა ეტაპობრივად შეგვესწავლა სამცხე-ჯავახეთის 

სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგებზე ჩვენს მიერ წარმოებული ორგანული სასუქ-

სტიმულატორის K3 გავლენა. მათ შორის ნიადაგის ნაყოფიერების ზრდის მაჩვენებ-

ლებზე. პირველ ეტაპზე ჩვენ განხილული გვქონდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგები. 

მეორე ეტაპზე ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა ახალციხე-ბორჯომის სასოფლო-

სამეურნეო ნიადაგები. ამ რაიონების ტერიტორიაზე ძირითადად გვხვდება 

ყავისფერი ნიადაგები. 

საწყის ნიადაგის ნიმუშებში (20 ნიმუში) განისაზღვრა pH, საერთო ორგანიკა, 

ჰუმუსი. NPK. გზის პირა სავარგულებზე მძიმე მეტალები: Zn, Pb, Fe. 

კვლევის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ ნიადაგის ნაყოფიერების 

მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, ნიადაგი არის საშუალოდ ნაყოფიერი. საერთო 

ორგანიკა არ აღემატება 7-7,2%, ხოლო ჰუმუსი 3-3,5%. N, P, K შემცველობები ყველგან 

დარღვეულია და სტანდარტს არ შეესაბამება. ფიზიკურ–ქიმიური ანალიზის 

შედეგებს გთავაზობთ წარმოდგენილ ცხრილში. 

 

საწყისი ნიადაგის ნიმუშების ფიზიკო-ქიმიური 

ანალიზის შედეგები 

ცხრილი #1 

დასახელება 

პუნქტი 
#  

საერთო 

ორგანიკა 

% 

ჰუმუსი 

% 

  O 

მგ/100გ. 

ახალციხის 

და 

ბორჯომის 

მუნიციპა-

ლიტეტები 

ნიადაგის 

ნიმუშები 

გაზაფხული 

მაისის 

მეორე 

ნახევარი 

1.  7,0 6,8 3,09 3,5 0,8 48,3 

2.  6,5 7 3,2 3,0 < 0,5 45,5 

3.  6,5 6,0 2,8 3,0 < 0,5 40 

4.  6,5 6,5 3,06 3,0 1,0 40 

5.  7 7 3,2 3,4 1,0 45 

6.  7 6,7 3,08 3,5 1,0 40 

7.  6,0 6,5 3,0 2,8 < 0,5 38 

8.  6,0 6,5 3,0 3 < 0,5 30 

9.  6,0 6 2,8 2,8 0,7 28 

10.  6,5 6 2,8 3 0,7 28,6 

11.  6,5 6 2,8 3 0,8 28 
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გზის პირა სავარგულებიდან აღებული ნიადაგის ანალიზის შედეგები მძიმე 

მეტალების შემცველობაზე ატომურ–აბსორბციული მეთოდით 

 

ცხრილი #2 

 

შედეგებიდან გამომდინარე გზის პირა 

სავარგულები მძიმე მეტალებით 

დაბინძურებულ არ არის და ზდკ არ აღემატება. 

 

 

 

მას შემდეგ, რაც დადგენილ და 

შესწავლილ იქნა ნიადაგის ძირითადი მახასიათებლები, ნიადაგში შეტანილ იქნა 

ჩვენი ორგანული სასუქ-სტიმულატორი K3  იმისდა მიხედვით, თუ რა სახის 

პროდუქციის მოყვანა იგეგმებოდა ამა თუ იმ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთზე. 

ძირითადად ახალციხის რაიონებში ცდები ჩატარებულ იქნა სხვადასხვა 

პროდუქტების მოყვანაზე, როგორიცაა ბოსტნეული: კარტოფილი, კიტრი, 

პომიდორი. მარცვლოვანი კულტურები: სიმინდი, ლობიო. ბორჯომის რაიონებში 

კვლევები ჩატარდა ძირითადად ხეხილზე და კენკროვან პროდუქტების მოყვანაზე. 

როგორიცაა: ჟოლო, მაყვალი, ასევე მარწყვი - შავი და წითელი მოცხარი. 

ჩვენს მიერ გამოყენებულმა სასუქმა მოგვცა კარგი, ზოგან ძალიან კარგი 

შედეგები. მოსავლიანობა ნებისმიერ შემთხვევაში ორმაგდება და ხარისხი ძალიან 

მაღალია. ვინაიდან ფესვთა სისტემა ძალიან მყარი ხდება და დაავადებების რიცხვი 

მცირდება. არ ხდება მცენარის ზრდაში ჩამორჩენა. მორწყვის სიხშირე 2_ჯერ 

შეიძლება შემცირდეს. მაგ. კარტოფილის, პომიდვრის, ლობიოს, სიმინდის და 

ვენახის შემთხვევაში. 

ახალციხის და ბორჯომის რაიონების სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგებს ის 

უპირატესობა გააჩნიათ, რომ ნიადაგი ძლიერ გამოფიტვას არ განიცდის. არ 

ფიქსირდება დიდი რაოდენობით მინერალური სასუქების გამოყენების ფაქტი. 

# მძიმე მეტალები მგ/კგ. 

   

1.  300 120 455 

2.  300 118 440 

3.  290 115 360 

4.  290 110 360 
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ნიადაგი არ არის დაბინძურებული მძიმე ლითონებით, რაც საშუალებას გვაძლევს 

გეგმაზომიერად შევიტანოთ, როგორც ორგანული, ასევე მინერალური სასუქები. NPK 

ყველგან ნაკლებია ზდკ-ზე.  

ჩვენი ორგანული სასუქით მიღებული პროდუქტები გამოირჩევიან ვიზუა-

ლურად, გემოვნებით და სურნელით. წარმოადგენენ ეკოლოგიურად სუფთა პრო-

დუქტებს. 

გთავაზობთ, ახალციხის და ბორჯომის რაიონის ნიადაგებიდან მიღებული 

პროდუქტების ფოტოებს. ასევე ერთ–ერთ კაკტუსის ყვავილობას. 
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 სასუქ–სტიმულატორის ვიზუალური ფოტო 

 

ნიადაგის არასწორმა ექსპლუატაციამ ხელი შეუწყო უარყოფითი პროცესების 

განვითარებას. საქართველოში თითქმის ყველა ტიპის ნიადაგებში იკვეთება 

მცენარისათვის საჭირო საკვები ელემენტების ბალანსის დეფიციტი. ნებისმიერი 

სოფლის მეურნეობის წარმოება უნდა განვიხილოთ, როგორც ნივთიერებათა 

წრებრუნვა, რაც გულისხმობს ეკოლოგიური წონასწორობის დაცვას. საწარმოო 

ნარჩენების მავნე ზეგავლენა ბიოსისტემებზე და ზოგადად ეკოლოგიურ 

მდგომარეობაზე პრობლემურ საკითხთა რიგს მიეკუთვნება. მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს ახალი ეკოლოგიურად უსაფრთხო, იაფი და ეფექტური ტექნოლოგიების 
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გამოყენებით საწარმოო ნარჩენების კვლავ საწარმოო ბრუნვაში ჩართვას და მისგან 

ღირებული პროდუქციის წარმოებას. 

ერთადერთი გამონაკლისია სამცხე–ჯავახეთი, სადაც მხოლოდ ვალის მურა 

ნახშირის ნარჩენი გვხვდება, რომელიც ფართოდ შეიძლება გამოვიყენოთ, ორგანულ 

სასუქებში. ნიადაგში – მძიმე მეტალბის აკუმულირებისათვის, რათა არ მოხდეს 

მცენარის მიერ ზედმეტ მძიმე მეტალების შეთვისება. დასავლეთ საქართველოში 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ნიადაგის ფორიანობის გასაუმჯობესებლად.  

გთავაზობთ სქემას, სადაც მოცემულია სასუქის გამოყენების შესაძლებლობების 

სხვადასხვა კომბინაციით: 

 სასუქ–სტიმულატორის სქემა 

 

  #1      #2      #3      #4   

       

სტიმულატორი  სტიმულატორი  სტიმულატორი  სტიმულატორი 

   

       

ნახშირის 

ნარჩენი 

 ლამი  ტორფი  ნახშირი 

   

       

სასუქი 

მიღებული 

 სასუქი 

მიღებული 

 სასუქი 

მიღებული 

 ლამი 

   

       

      ტორფი 

       

      სასუქი 

 

კვლევის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ საჭიროა სხვადასხვა შემადგენლობის 

სასუქ–სტიმულატორის მოხმარება, ვინაიდან საქართველოში არც თუ ისე 

სახარბიელო მდგომარეობაა ნიადაგების გამოფიტვისა და დაბინძურების 

თვალსაზრისით. ოთხივე შედგენილობის სასუქ–სტიმულატორის მომზადებისას 

მნიშვნელოვანია მათი თანაფარდობების დაცვა და ოპტიმალური ხაზის დაჭერა, 

რათა მოხმარებული სასუქის ეფექტურობა მაღალი იყოს. 

#1 – სასუქ–სტიმულატორის გამოყენება ხდება ნიადაგის ფორიანობის 

გასაზრდელად. რასაც ძირითადად დასავლეთ საქართველოს ნიადაგები საჭიროებს. 
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იქ, სადაც ნიადაგი მძიმე მეტალებით არის დაბინძურებული ხდება მათი 

აკუმულირება, რათა არ მოხვდეს მცენარესა და ნაყოფში ზედმეტი მძიმე მეტალი. რაც 

წარმატებით გამოიცადა ბოლნისის რაიონებში. 

#2 – სასუქ–სტიმულატორი გამოიყენება დასავლეთ საქართველოს ნიადაგები-

სთვის, რათა ბოსტნეულის და კენკროვანი კულტურების მოსავლიანობა გაიზარდოს. 

შეაჩეროს ხეხილის ლპობის პროცესი.  

#3 – სასუქ–სტიმულატორის გამოყენება ხდება აღმოსავლეთ საქართველოში 

კორდიან–კარბონატული, რუხი, ყავისფერი, მდელოს–რუხი, ყავისფერი და შავი 

ნიადაგებისთვის. ნიადაგის გამოფიტვის საშიშროება მთლიანად გამოირიცხება. 

#4 – სასუქ–სტიმულატორის გამოყენება მიზანშეწონილია ნებისმიერი სახის 

გამოფიტული ეწერი ნიადაგებისათვის, სადაც მთლიანად რეკულტივაცია ხდება 

გარკვეულ ფენაზე, რათა 2-3 წელიწადში ნიადაგის ფენა გახდეს ნაყოფიერი მოსავლი-

ანობის თვალსაზრისით. 

ამრიგად, თემატიკაში გამოყენებული კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს 

თანამედროვე EPA ტესტმეთოდებს. ასევე რაოდენობით – სპექტრალურ, ატომურ–

აბსორბციულ და რაოდენობით – ქიმიურ მეთოდს, რაც განაპირობებს სამეცნიერო–

კვლევის მაღალ ხარისხს. ჩვენს მიერ შემუშავებული ორგანული სასუქ–

სტიმულატორი –ის მოქმედება სხვადასხვა კომბინაციით საშუალებას იძლევა 

ნებისმიერი სახის ნიადაგის ნაყოფიერება გაიზარდოს. ასევე იძლევა რემედიცია–

რეკულტივაციის საშუალებას. 

II ეტაპი ითვალისწინებდა ახალციხე–ბორჯომის რაიონებში ჩატარებულიყო 

კვლევები, რის საფუძველზეც დადგენილ იქნა, რომ ნიადაგების გამოფიტვის 

საშიშროება არ დგას. მძიმე მეტალები ნიადაგში ზდკ არ აღემატება როგორც გზის 

პირა, ასევე ღრმად სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებზე. ნაყოფიერების გაზრდის 

მიზნით გამოყენებულ იქნა #3 სასუქ–სტიმულატორი. შედეგად მივიღეთ მაღალი 

ხარისხის გაორმაგებული რაოდენობით სხვადასხვა სახის პროდუქცია. 

მსოფლიოში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ახალი ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო, იაფი და ეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით საწარმოო ნარჩენების 

კვლავ საწარმოო ბრუნვაში ჩართვას და მისგან ღირსეული პროდუქციის წარმოებას. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მ. ვიბლიანი, ნ. ბიჭიაშვილი სამრეწველო ნარჩენების 

ტოქსიკურობის ხარისხის 

შესწავლა და რემედიაციის 

შესაძლებლობები 

ქ. თბილისი, სტუ. 11-12 

ნოემბერი, 2019წ. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 



ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

-თსუ რ.აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი  

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

      დენის ქიმიური წყაროების და საელექტროდე მასალების ტექნოლოგიის 

ლაბორატორია. ხელმძღვანელი - თ.ჩახუნაშვილი 

  

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

მადნეულის სპილენძ–

კოლჩედანური საბადოების 

კარიერული წყლების 

გაწმენდა–გადამუშავება 

ადგილობრივი ნედლეულის 

გამოყენებით. 

-   - ქიმიური ტექნოლოგია; 

-   - ეკოლოგია.  

 

2018-2020 წ. წ. 

რუსუდან დუნდუა -       თემის 

ხელმძღვანელი  და ძირითადი 

შემსრულებელი. 

ნიმუშების ქიმიური ანალიზის 

შესრულებაში მონაწილეობა 

მიიღეს დალი ძანაშვილმა და 

დალი ექვთიმიშვილმა. 

1 2 3 4 

კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ვრცელი ანოტაცია   

 

ბარიუმის სულფიდის მიღების პროცესის  შესწავლა 

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე 

 



           მინერალური  რესურსების გეოეკონომიკური შეფასების მიხედვით,  საქართველოს ზოგიერთ  

რესურსს  აქვს სტრატეგიული ეროვნული მნიშვნელობა [1]. ამავე წყაროს თანახმად,  

არატრადიციულ  რესურსებს შორის ობიექტური ეკონომიკური მაჩვენებლით  (ფასის ინდექსით) 

ერთერთი პერსპექტიული ბარიტია   და მისი წარმოების განახლება  მნიშვნელოვანი იქნება  

ქვეყნის ეკონომიკისათვის.  

         ბარიტის ბევრი საბადოა საქართველოში [ 2].  მათგან  სუფთა ბარიტის მადნები 

განთავსებულია ჩორდის საბადოში.  ბარიუმის სულფატის საშუალო შემცველობა ამ მადნებში  50 

%-ზე მაღალია,  ხოლო მარაგები, მიუხედავად გამომუშავებისა მრავალი წლის მანძილზე, 1 860 000 

ტ-ზე  მეტია.  

         ბარიტს ფართო გამოყენება აქვს [3]. მისგან ამზადებენ საბურღ ხსნარებს; გამოიყენება 

ბარიუმის სულფიდის მისაღებად,   რომლისგანაც შემდეგ იღებენ   ბარიუმის სხვა მარილებს   და   

მინერალურ საღებავს - ლითოფონს, გამოიყენება მედიცინაში,  მინის წარმოებაში, გზების 

მშენებლობაში, ლაქ-საღებავების წარმოებაში, ცემენტის მრეწველობაში, ატომურ მრეწველობაში და 

სხვა.  

        ჩორდის ბარიტის გამოყენებით საქართველოში ლითოფონის წარმოების აღდგენა, ვფიქრობთ, 

რენტაბელური იქნება. ამ მოსაზრებას  ამყარებს  ის გარემოებაც, რომ აღმდგენი აგენტი, რომელიც 

საჭიროა ამ  პროცესში, ნახშირი,   მოიპოვება საქართველოში (ტყიბული-შაორის საბადო) და ასევე 

ხასიათდება მაღალი გეოეკონომიკური შეფასებით[1,2].  

        ქუთაისის ლითოფონის ქარხანა , რომელიც ლითოფონის დასამზადებლად ბარიუმის 

სულფიდს  იღებდა  შემოტანილი  ბარიტის კონცენტრატიდან   (მოქმედებდა 1939 წლიდან  სსრკ-ს 

დაშლამდე), ოფიციალური მონაცემების  თანახმად  [4] , ბოლო წლებში  აწარმოებდა ლითოფონს  

40 000 ტ /წ (რაც ექვივალენტურია  ≈  30 000 ტ ბარიტის), რომლითაც არა მხოლოდ   სსრკ-ს 

რესპუბლიკები მარაგდებოდა, არამედ ნაწილი  იყიდებოდა საზღვარგარეთ. აქედან გამომდინარე, 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ ბარიტისა და ნახშირის  დღევანდელი  შემცირებული მარაგებიც კი  

საკმარისი  იქნება საქართველოში   მინი- ქარხნების მოქმედებისათვის  გრძელვადიან პერიოდში  

შიგა მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. თუ შეიქმნება მაღალტექნოლოგიური პროექტი  

მათი გადამუშავებისათვის,  სწორედ  მცირეტონაჟიანი ქიმია  არის  ის პერსპექტივა, რაც პასუხობს  

21-ე საუკუნის მოთხოვნებს.   

წინამდებარე სამუშაო მიზნად ისახავდა  ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე   ლითოფონის 



წარმოების მიზანშეწონილობის დადგენას. კვლევებისათვის გამოყენებულ  იქნა ჩორდის ბარიტისა  

და ტყიბულ-შაორის ნახშირის მადნების კონცენტრატები.  შესწავლილ იქნა ბარიუმის სულფიდის 

(BaS) მიღების პროცესი   არსებული  ტექნოლოგიური რეგლამენტების მონაცემების 

გათვალისწინებით {5,6,7].  ვისარგებლეთ აგრეთვე  საავტორო მოწმობით [8], რომელიც  

გვთავაზობს  ბარიტის აღდგენის  პროცესის  მაჩვენებლების  გაუმჯობესებას  რკინის სულფატის, 

Fe2(SO4)3,  თანაობისას.   

      ბარიტის აღდგენისათვის შერჩეულ  იქნა შემდეგი რეჟიმი: ტემპერატურა 900 - 9500 C, 

მორეაგირე ნივთიერებათა თანაფარდობა  -  ბარიტი : ნახშირი  =   4 : 1 (წონით ერთეულებში), 

ხანგრძლივობა 1- 2  სთ. კაზმს ემატებოდა რეაქტიული (სისუფთავის ხარისხი - „სუფთა 

ანალიზისათვის“)  Fe2(SO4)3  ბარიტის მასის 1%-ის ოდენობით .   

     ჩორდის ბარიტის აღდგენა ტყიბულის „გ“ მარკის რიგითი ნახშირის გამოყენებით წარიმართა 

დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლებით. ბარიუმის სულფიდის შემცველობა ნადნობში იცვლება 57 -

71 %-ის ფარგლებში. ეს მონაცემები ახლოსაა ქარხნულ მაჩვენებლებთან  ( 65 -75 %).  სავარაუდოა, 

რომ   ბარიტის აღდგენის დღეისათვის  მოქმედი პარამეტრების დაცვის პირობებში ადგილობრივი 

ნედლეულის გადამუშავებისას მიღებული იქნეს უფრო მაღალი ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. 

კერძოდ, ტემპერატურის გაზრდა და კაზმის მორევის ინტენსივობის ამაღლება, ვფიქრობთ, 

მნიშვნელოვანი ფაქტორებია უკეთესი მონაცემების მისაღებად. 

      საბოლოოდ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ    ჩორდის  ბარიტისა და ტყიბულის ნახშირის  

საბადოების ბაზაზე   საქართველოში არსებობს ლითოფონის წარმოების განახლების პერსპექტივა.    
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დარგისა დასამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

1 

არადეფიციტური მეტალური 

კატალიზატორებით 

მოდიფიცირებული საანოდე 
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ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემნტის მუშაობის ოპტიმალური პარამეტრების 

განსაზღვრა. 

 

კონსტრუირებულია ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტი, რომელიც 

წარმოადგენს ფილტრ-პრესული ტიპის ელექტროქიმიურ უჯრედს (ნახ. 1), მასში გაზ-დიფუზიური კათოდი 

და კობალტ-ბორშემცველი კატალიზატორით მოდიფიცირებული ფოროვანი ნიკელის ორიგინალური 

ანოდი მოთავსებულია პოლივინილქლორიდისაგან დამზადებულ ჩარჩოებში (სურ.1). ანოდური ჩარჩოს 

უკანა  

 
სურ. 1. საანოდე მასალა - ფოროვანი ნიკელი (მარჯვნივ). ანოდურ ჩარჩოში განთავსებული 

კატალიზატორით დოპირებული ფოროვანი ნიკელი 

მხარე აღჭურვილია ელექტროლიტის შემავალი და გამომავალი მილყელებით, ხოლო კათოდური ჩარჩო - 



გაზ-დიფუზიურ ელექტროდზე ჟანგბადის (ჰაერის) მისაწოდებელი და გამოსაყვანი მილყელებით. 

ელექტროდებს შორის სივრცეში ელექტროლიტის საცირკულაციოდ გამოყენებულია 

პოლივინილქლორიდისაგან დამზადებული ხსნარის გამანაწილებელი, რომლის ელასტიური გარე ფენები 

უზრუნველყოფს ჩარჩოებთან შემჭიდროვებას, რითაც მიიღწევა ფილტრ-პრესული კონსტრუქციის 

ჰერმეტულობა. გაზ-დიფუზიური კათოდის დენამრთმევად გამოყენებულია ნიკელის ფირფიტა. 

ელექტროლიტის ცირკულაცია ხორციელდება ტუმბოს საშუალებით, კათოდს უკანა მხრიდან კომპრესორის 

საშუალებით მიეწოდებოდა ჰაერი, წნევის კონტროლი ხორციელდებოდა მანომეტრის საშუალებით. 

კათოდისა და ანოდის დენამრთმევები მიერთებულია გარე დატვირთვის წინაღობის წყობურზე, დენისა და 

ძაბვის სიდიდეების კონტროლი ხორციელდებოდა მაღალი წინაღობის შესაბამისად ამპერმეტრისა და 

ვოლტმეტრის   საშუალებით (ნახ. 2). 

 

ნახ. 1.  პირდაპირი მოქმედების ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის სათბობის ელემენტი და კონსტრუქციის სქემა  

 

 

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტის მუშაობის ოპტიმალური პარამეტრების 
(ვოლტ-ამპერული, ხვედრითი სიმძლავრის) განსაზღვრა 

ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის ვოლტ-ამპერული 

მახასიათებლების კვლევა ხორციელდებოდა შემდეგი მეთოდიკით: დენის წყაროს გაშვებიდან 10 წთ-ში  

ფიქსირდებოდა ღია წრედის ძაბვის სიდიდე. დენის წრედი იკვრებოდა 10000  წინაღობაზე, 

ფიქსირდებოდა დენისა და ძაბვის სიდიდეები. შემდეგ იგივე პროცედურა მეორდებოდა შემცირებულ 

წინაღობებზე - 5000, 1000, 100, 50, 40, 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1 . გამოითვლებოდა მაქსიმალური სიმძლავრის 

მნიშვნელობა და შესაბამის წინაღობაზე ხდებოდა დენის წყაროს სამუშაო რეჟიმზე დაკვირვება.   

გამოცდილი იყო გაუყოფელი და კათიონ-გაცვლითი მემბრანით გაყოფილი სათბობის ელემენტები. 

შესწავლილი იქნა ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის ჟანგვის პროდუქტების კათოდურ პროცესზე გავლენა  და 

დადგინდა  მაქსიმალური სიმძლავრის მნიშვნელობები. 

მემბრანით გაყოფილი ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტი გამოიცადა 

ორ რეჟიმში. ერთ შემთხვევაში სათბობის ელემენტის კათოდს კომპრესორის საშუალებით წნევით 

მიეწოდებოდა ჰაერი, ხოლო მეორე  შემთხვევაში - ჟანგბადი მოიხმარებოდა ატმოსფეროდან. ანოდად 

გამოყენებული იყო CoB2O4-ით დოპირებული ფოროვანი ნიკელი,  კათოდად - კათიონ-გაცვლით 

მემბრანაზე (Nafion) დაცხობილი ჟანგბადის აირ-დიფუზიური ელექტროდი. ელექტროლიტად 

გამოიყენებოდა 2М NaH2PO2 + 2М NaOH ხსნარი.  ნახ. 3 ნაჩვენებია მემბრანით გაყოფილი ელემენტის ვოლტ-

ამპერული მახასიათებლები კათოდზე ჰაერის შებერვით და შებერვის გარეშე. პირველ შემთხვევაში 

მიღებული იყო ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები შედარებით მაღალი მნიშვნელობები, რაც 

მოსალოდნელი იყო, ვინაიდან ამ შემთხვევაში კათოდს მიეწოდებოდა მეტი ჟანგბადი და აგრეთვე ხდებოდა 

ელექტროდის ფორებიდან  ზედმეტი ტენის გამოტანა. 



 

ნახ. 3. მემბრანით გაყოფილი ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის ძაბვის 

დამოკიდებულება დენზე. 

კათიონ-გაცვლითი მემბრანით გაყოფილი ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის დენის წყაროს მუშაობა შედარებული 

იყო იდენტურ პირობებში მომუშავე გაუყოფელი სათბობის ელემენტს. ორივე სათბობის ელემენტს 

მიეწოდებოდა 2М NaH2PO2 + 2М NaOH ხსნარი, ანოდად გამოყენებული იყო ნიკელის CoB2O4 შემცველი 

ელექტროდი, ხოლო კათოდად გაუყოფელ ელემენტში გამოყენებული იყო ნახშირბადშემცველი აირ-

დიფუზიური ელექტროდი, ტემპერატურა შეადგენდა 30 0C.    

ნახ. 5 ნაჩვენებია მემბრანით გაყოფილი და გაუყოფელი სათბობის ელემენტების ვოლტ-ამპერული 

მახასიათებლები. მემბრანით გაყოფილ სათბობის ელემენტს გააჩნია უფრო მაღალი მახასიათებლები, 

მაგალითად, 1 Ω წინაღობაზე ის იძლევა 170 მა დენს და 76 მვტ სიმძლავრეს, მაშინ როდესაც გაუყოფელი 

სათბობის ელემენტი - 143 მა დენს და 54 მვტ სიმძლავრეს. 

 

ნახ. 5. მემბრანით გაყოფილი და გაუყოფელი ჰაერი (O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის 

ელემენტის ძაბვის დამოკიდებულება დენზე. 

ნახ. 6-ზე ნაჩვენებია მემბრანით გაყოფილი და გაუყოფელი ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების 

სათბობის ელემენტის დენის სიდიდის დამოკიდებულება დროზე. მემბარანით გაყოფილი სათბობის 

ელემენტის მუშაობა დროში არასტაბილურია, მის მიერ  გენერირებული დენი დროში მკვეთრად ეცემა. 

საწყისი დენი 170 მა-დან 2 სთ განმავლობაში  დაეცა 24 მა-მდე, ხოლო გაუყოფელი ელემენტის მიერ 

გენერირებული  დენი იმავე 1 Ω წინაღობაზე  2  სთ განმავლობაში სტაბილურად შეადგენდა 165 მა.  



 

ნახ. 6. მემბრანით გაყოფილი და გაუყოფელი ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის 

ელემენტის მიერ გენერირებული დენის სიდიდის დამოკიდებულება დროზე. 

მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე შემდეგ ექსპერიმენტებში გამოყენებულია მემბრანით 

გაუყოფელი  ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტი. 

შესწავლილია 1M NaH2PO2 გამოყენების პირობებში ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების 

სათბობის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების დამოკიდებულება ტუტის კონცენტრაციაზე. 2M 

NaOH შემთხვევაში ელემენტი 1 Ω წინაღობაზე იძლევა 160 მა დენს და 75 მვტ სიმძლავრეს, ხოლო 1M NaOH 

დროს - 137 მა დენს და 48 მვტ სიმძლავრეს. ტუტის ორივე კონცენტრაციის დროს მიღებული დენი 

ხასიათდება სტაბილურობით, თუმცა 2M ტუტის შემთხვევაში ელემენტი იძლევა შედარებით მაღალ 

სიმძლავრეს და დენს ( ნახ. 7). 

 

ნახ. 7. ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის ძაბვის დამოკიდებულება 

დენზე 1M და 2M NaOH კონცენტრაციისას. 

 
შესწავლილია ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის კონცენტრაციის გავლენა სათბობის ელემენტის 

მახასიათებლებზე. ყველა ექსპერიმენტში აღებული იყო ერთიდაიგივე ტუტის კონცენტრაცია (2M NaOH), 

ხოლო NaH2PO2 - 0.1 გ, 1M და 2M (ხსნარის მოცულობა -100 მლ). ელემენტის აირის კამერაში ჰაერის წნევა 

შეადგენდა 30 მმ წყ. სვ., ტემპერატურა - 300C. ნახ. 11 და 12-დან ჩანს, რომ 1M NaH2PO2 შემთხვევაში 



ელემენტს გააჩნია შედარებით მაღალი ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები: 1 Ω წინაღობაზე 1M NaH2PO2 

კონცენტრაციისას გენერირებული დენი შეადგენდა 160 მა, ხოლო სიმძლავრე - 75 მვტ, 0.1 გ ნატრიუმის 

ჰიპოფოსფიტის კონცენტრაციისას ელემენტის მიერ გენერირებული დენი იყო 68 მა, ხოლო სიმძლავრე - 27 

მვტ; 2M NaH2PO2  კონცენტრაციის შემთხვევაში  იმავე  წინაღობაზე  ელემენტმა გამოიმუშავა  143 მა დენი 

შესაბამისი 54 მვტ სიმძლავრით. უკანასკნელ შემთხვევაში მახასიათებლების გაუარესება შეიძლება აიხსნას 

ანოდის ზედაპირზე არსებული კატალიზატორის აქტიური ცენტრების გაჯერებით და ანოდური ჟანგვის 

პროდუქტების ელექტროდის ზედაპირიდან გაძნელებული ტრანსპორტირებით. 

 

 

 

ნახ. 9. ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის ძაბვის დამოკიდებულება  

დენზე NaH2PO2 სხვადასხვა კონცენტრაციისას. 

 

ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის მახასიათებლებზე ტემპერატურის 

გავლენის შესწავლის მიზნით ელექტროლიტად გამოყენებული იყო 1M NaH2PO2 + 2M NaOH ხსნარი 100 მლ 

მოცულობით. ექსპერიმენტები ჩატარებული იყო  300C და 400C ტემპერატურებზე, რეგულირება 

ხორციელდებოდა თერმოსტატის საშუალებით.  აირის კამერაში ჰაერის წნევა შეადგენდა 30 მმ წყ. სვ. ნახ. 13 

და 10-ზე ნაჩვენებია ტემპერატურის გავლენა ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის 

ელემენტის მახასიათებლებზე, საიდანაც ჩანს, რომ ტემპერატურის ზრდით მაჩვენებლები უარესდება. 1 Ω 

წინაღობაზე 300C-ზე ელემენტი იძლევა 143 მა დენს და შესაბამისად 54.6 მვტ სიმძლავრეს, ხოლო  400C-ზე - 

100 მა დენს და 26.7 მვტ სიმძლავრეს. 



 

ნახ. 10. ჰაერი(O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის ძაბვის დამოკიდებულება დენზე. 

ელემენტის მიერ 400C-ზე გენერირებული დენი 90 წთ შემდეგ უტოლდება 300C-ზე მიღებული დენის 

სიდიდეს (ნახ. 15). აღნიშნული გამოწვეული შეიძლება იყოს კატალიზატორის დროში აქტივაციით. 

ელემენტი მუშაობის დაწყებისთანავე უნდა იძლეოდეს ოპტიმალურ ვოლტ-ამპერულ მახასიათებლებს, 

ამიტომ პროცესისთვის ოპტიმალურ რეჟიმად ჩაითვალა 300C.  

 

დასკვნა 

 

1. კონსტრუირებულია მემბრანით გაუყოფელი და კათიონ-გაცვლითი მემბრანით გაყოფილი 

პირდაპირი მოქმედების NaH2PO2 სათბობის ელემენტები. 

შესწავლილია ერთნაირ პირობებში  გენერირებული დენის სიდიდის დამოკიდებულება დროში და 

დადგენილია, რომ მემბრანით გაყოფილი ელემენტის მუშაობა არასტაბილურია განსხვავებით 

გაუყოფელი სათბობის ელემენტისაგან. 

2. შესწავლილია NaH2PO2 პირდაპირი ჟანგვის მებრანით გაუყოფელი სათბობის ელემენტის ვოლტ-

ამპერული მახასიათებლები და დადგენილია მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმი (ელექტროლიტი 1M 

NaH2PO2 + 2M NaOH, 1 Ω წინაღობაზე 300C მიღებულია 143 მა დენი და შესაბამისად 54.6 მვტ 

სიმძლავრე).  
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1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 



 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

თემა:ოზონის  დაშლის  

დინამიკის  შესწავლა ოზონი-

რებულ სასმელ წყალში 

მიმართულება: ეკოლოგიური 

უსაფრთხოებისა და სამედიცინო 

კვლევებისათვის ახალი 

მეთოდების შემუშავება    

2019-2019წ 

რ.თუშურაშვილი-

ხელმძღვანელი,  

მ.ფანჩვიძე-შემსრულებელი, 

ც.ბასილაძე-შემსრულებელი, 

გ.შანიძე-შემსრულებელი, 

მ.მამარდაშვილი-

შემსრულებელი, ნ.კვირკველია-

შემსრულებელი, გ.ხიდეშელი-

შემსრულებელი, 

სამუშაოში  წარმოდგენილია  სხვადასხვა  მოცულობის( 250 მლ, 1500 მლ )  სასმელი  წყლის 

ოზონირებისპროცესი  განსხვავებული  წარმადობის  ( 2 გ/სთ, 0,8 გ/სთ )  ოზონატორების  

გამოყენებით. კერძოდ,  2 გ/სთ   წარმადობის  ოზონატორის  გამოყენებისას  სასმელ  წყალში            

( 1500 მლ )  უკვე  15 წთ-ში  ოზონის  კონცენტრაცია   აღწევს  2,4 მგ/ლ,  მაშინ  როცა იგივე  

მოცულობის  წყალში   0,8 გ/სთ  წარმადობის  ოზონატორის  გამოყენებისას   ერთ საათში  

ოზონის  კონცენტრაცია  აღწევს  მხოლოდ  1,2 მგ/ლ,  ხოლო  250 მლ  წყალში  იგივე  დროში 

ოზონის  კონცენტრაცია   2,4 მგ/ლ  ტოლია.  

    დადგენილია  წყალში  გახსნილი  ოზონის  კონცენტრაცია  და შესწავლილია  მისი  

დაშლის  დინამიკა  ოზონირებული  წყლის  დაყოვნების  პროცესში. ორი  სხვადასხვა   

მეთოდით (ფოტოელექტროკოლორიმეტრული  და  იოდომეტრული )  დადგინდა,  რომ  0,8 



გ/სთ  წარმადობის  ოზონატორის   გამოყენებით  2 – 2,5 საათის  განმავლობაში  ოზონის  

კონცენტრაცია   1,2 მგ/ლ-დან   მცირდება  0,3 მგ/ლ-მდ 



ოზონი  ფართოდ  გამოიყენება  სახალხო  მეურნეობის  სხვადასხვა  დარგში-სოფლის 

მეურნეობაში, კვების  მრეწველობაში, მედიცინაში  და  სხვა.   ოზონი  ხელს  უწყობს  

როგორც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების აღმოცენების  ინტენსიფიცირებას  ისე  მათი  

გამოსავლიანობის  ამაღლებას.  

    ვინაიდან  მევენახეობა  წარმოადგენს  ქვეყნის  სოფლის  მეურნეობის  პრიორიტეტულ  

დარგს, ყურადღებას  იმსახურებს  ოზონის  გამოყენება როგორც  ვენახის   მავნებლებთან  

ბრძოლის  საშუალება. 

    დიდ  ყურადღებას  იმსახურებს  ოზონის  გამოყენება  სასათბურე  მეურნეობაში   მცენარის  

ზრდის  სტიმულირებისათვის, ამცირებს  რა  როგორც მცენარეზე  აგრეთვე  ნიადაგში  და  

ჰაერში  მავნე მიკრობების  რაოდენობას. 

   ოზონირებული  წყლის  მოქმედება  გაცილებით  ეფექტურია  როგორც  ბაქტერიოციდი  

ვიდრე  ოზონ-ჰაერის  ნარევისა. დადგენილია, რომ  ჰაერში  ოზონი  არსებობს  რამდენიმე   

წუთის  განმავლობაში,  ხოლო  წყალში  დაახლოებით  ერთ  საათამდე  [   1  ]. 

  კვების  მრეწველობაში  ოზონიანი  წყლით  დამუშავება  კარგ  ეფექტს  იძლევა  კვების 

პროდუქტების  კონსერვირებისათვის. 

   ზემოთ  აღნიშნულიდან   შეიძლება  დავასკვნათ, რომ  ოზონი  ფართოდ  გამოიყენება  

როგორც  აირად  ასევე  მისი  წყალხსნარის  სახით.  

 უკანასკვნელ  წლებში მრავალ ქვეყანაში ოზონი  სულ უფრო  ხშირად  გამოიყენება 

წყლის  გაუსნებოვნებისათვის  - ქლორის ნაცვლად. ოზონის  დასაშვები  დოზა  სას- 

მელ  წყალში  არ  უნდა  აღემატებოდეს  0,1  მგ/ლ  [ 2 ]. 

ოზონირება  ხორციელდებოდა  სხვადასხვა  წარმადობის ( 2გ/სთ  და 0,8 გ/სთ) 

ლაბორატორიული  ტიპის  ოზონატორების  გამოყენებით. 

     ოზონის  კონცენტრაცია  და  ოზონატორების წარმადობა  ისაზღვრებოდა  ცნობილი  

იოდომეტრული  მეთოდით [ 4 ],  პარალელურად  ოზონის  კონცენტრაცია  ისაზღვრებოდა  

ჩვენს  მიერ  დამუშავებული  ექსპრესს  მეთოდით [3] 

( ფოტოელექტროკოლორიმეტრული- КФК-3 ). 

    კვლევისთვის  გამოყენებული  იყო   გამოხდილი  წყალი  და  ქიმიურად  სუფთა  

ნივთიერებები. 

     ოზონის  გამოყენებისას  სასმელი  წყლის  გაუსნებოვნებისათვის    მხედველობაში  უნდა  

იქნას  მიღებული  ოზონით  წყლის  დამუშავების  დრო,  რაც  დამოკიდებულია  

ოზონატორის  წარმადობასა  და  წყლის  მოცულობაზე.ნაშრომში  წარმოდგენილია              



სასმელი წყლის    ოზონირების  პროცესი  წყლის  სხვადასხვა  მოცულობის   (250 მლ, 1500 

მლ)  და  ორი  სხვადასხვა   წარმადობის  ( 2 გ/სთ   და  0,8 გ/სთ )  ოზონატორის  გამოყენებით. 

აღნიშნულ  პირობებში  შესწავლილი  იყო  წყალში  გახსნილი  ოზონის  კონცენტრაცია  და 

ოზონირებული  ხსნარის  დაყოვნების   შემდეგ  მისი  დაშლის  დინამიკა. 

   ექსპერიმენტი ტარდებოდა  შემდეგნაირად :  ოზონით  დამუშავებულ  წყალს  ემატებოდა 

შესაბამისი  რეაქტივები  ( KI, H2SO4, სახამებელი )  და  ოზონის  კონცენტრაცია  

ისაზღვრებოდა  როგორც  ფოტოელექტროკოლორიმეტრული  ( КФК – 3  ხელსაწყოს  

გამოყენებით ) [ 3]  ასევე 

  იოდომეტრული  მეთოდით [  4  ]. 

 ხსნარების  ოპტიკური  სიმკვრივის  მნიშვნელობიდან  ოზონის  კონცენტრაციაზე  ( მგ/ ლ )  

გადათვლა  ხორციელდებოდა  ცნობილი  მეთოდით [ 3  ] . 

   მიღებული  შედეგები  გვიჩვენებს,  რომ  შედარებით  მაღალი  წარმადობის   ( 2 გ/სთ )  

ოზონატორის  გამოყენებისას   1500  მლ  მოცულობის  სასმელ  წყალში   უკვე  15  წთ-ში  

ოზონის  კონცენტრაცია  აღწევს  2,4  მგ/ლ  ,  მაშინ  როცა  იგივე  მოცულობის  

წყალშიდაბალი  წარმადობის  ( 0,8 გ/სთ )  ოზონატორის  გამოყენებისას  ერთ   საათშიც  კი  

ოზონის  კონცენტრაცია  შეადგენს მხოლოდ  1,2 მგ/ლ,  ხოლო  იგივე  წარმადობის  

ოზონატორის გამოყენებისას  250 მლ წყალში,   1 სთ -ში,  ოზონის   გატარებით   მისი  

კონცენტრაცია  აღწევს 2,4 მგ/ლ. ოზონირებული  წყლის  ასეთი  კონცენტრაციის  შესაბამისი  

ოპტიკური 

 სიმკვრივე  -D   შეადგენს   0,7    (  ნახ. 1  ) . ოპტიკური  სიმკვრივის   მნიშვნელობა   90 --:– 120 

წთ - ის  შემთხვევაშიც   არ  იცვლება. რაც  ნიშნავს , რომ  ოზონის  კონცენტრაციამ  წყალში 

მიაღწია ზღვრულ  მნიშვნელობას. 
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ნახ.1. 250 მლ  ოზონირებული  სამუშაო ხსნარის ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება 

ოზონირების  დროზე(λ =600 ნმ  ). 

აღნიშნულ  პირობებში  შესწავლილი  იქნა   ოზონის  დაშლის  დინამიკა   წყალში  ორი 

მეთოდით ფოტოელექტროკოლორიმეტრული  და იოდომეტრული (ნახ.2, ნახ.3 ). 

 

 

ნახ.2.(1500 მლ ) ოზონირებული  სამუშაო ხსნარის  ოპტიკური  სიმკვრივის  

დამოკიდებულება  დაყოვნების   დროზე(λ= 600 ნმ ) 

წყალში  ოზონის  დაშლის  დინამიკა  დამოკიდებულია  წყლის  ხარისხზე. ჩვენს  მიერ   

შესწავლილია  სასმელ  წყალში  ოზონის  დაშლის  დინამიკა,  რომლის  მიხედვითაც  ოზონი  

წყალში  იშლება  დაახლოებით  2- 2,5 საათის  განმავლობაში.  
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ნახ.3. 1500 მლ  ოზონირებულ  სამუშაოხსნარში იოდომეტრული მეთოდითგანსაზღვრული  

ოზონის  კონცენტრაციისდამოკიდებულება  დაყოვნების  დროზე   

 დადგინდა,  რომ  როგორც  ფოტოელექტროკოლორიმეტრული  ისე  იოდომეტრული  

მეთოდით  შესწავლილი  ოზონის  კონცენტრაცია  ოზონირებულ საწყის  ხსნარებში  

პრაქტიკულად ემთხვევა  ერთმანეთს  1,19 მგ/ლ,  1,2 მგ/ლ   შესაბამისად. ორივე  მეთოდის  

შედეგების  შედარების  საფუძველზე  ოზონის  დაშლის  დინამიკა  გვიჩვენებს, რომ  

დაახლოებით  ორი საათის  შემდეგ  ოზონის  ნარჩენი  კონცენტრაცია  ორივე   შემთხვევაში   

შეადგენს   0,3 მგ/ლ ( ნახ. 3,   ნახ. 4 ). 

 

 

 

ნახ.4.1500 მლ ოზონირებულ სამუშაოხსნარშიფოტოელექტროკოლორიმეტრული  მეთოდით  

განსაზღვრული  ოზონის  კონცენტრაციის დამოკიდებულება  დაყოვნების დროზე  ( λ  =600 

ნმ ). 

დასკვნა 

    მიღებული  შედეგები  გვიჩვენებს,  რომ  მაღალი  წარმადობის  ( 2 გ/ სთ )  

ოზონატორისგამოყენებისას  1500 მლ  სასმელ  წყალში  ოზონის  მაქსიმალურ  

კონცენტრაციამდე  ( 2,4 მგ/ლ ) მიიღწევა  15 წთ-ის  განმავლობაში,  მაშინ  როცა  იგივე  

მოცულობის  წყალში ( 1500 მლ )  დაბალი  წარმადობის  ოზონატორის  ( 0,8 გ/სთ )  

გამოყენებისას   ოზონის კონცენტრაცია  ერთ  საათშიც  კი  შეადგენს  მხოლოდ  1,2 მგ/ლ,  

ხოლო  250 მლ წყალში  იგივე დროში ოზონის  კონცენტრაცია  2,4 მგ/ლ  ტოლია. 

     მიღებული  შედეგების  საფუძველზე  დადგინდა,  რომ  წყალში  ოზონის  ზღვრული 

კონცენტრაციის  მიღწევის  დრო დამოკიდებულია  ოზონატორის  წარმადობაზე და  

წყლისმოცულობაზე . 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1  
  

 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

http://www.novedi.ru/met/met%20o3.htm


ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

 
2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 



4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 



 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 



ISBN 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

Тушурашвили 

Р.Г. Панчвидзе 

М.В. Басиладзе  

Ц.М. Шанидзе 

Г.В. 

Мамардашвили 

М.И Квирквелия 

Н.М.                                                                                                                                        

Табатадзе С.В. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

НЕКОТОРЫХ  

ОРГАНИЧЕСКИХ  

КРАСИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОНЦЕНТРАЦИЙ  

ОЗОНА 

ISSN 5782-5319 

Slovak 

International 

Scientific Journal, 

vol.2, #29, 3-6 

Bratislava, Slovakia 

811 03 

4 

შესწავლილია   ოზონის  ზემოქმედება სხვადასხვა  ორგანული  საღებრების  ხსნარებზე 

  მათი   დოზიმეტრებად  შერჩევის  მიზნით. გამოყენებულია  პირდაპირი წითელი-2С,   

ბრომპიროჰალოლ  წითელი,  მეთილენ-ლურჯი. 

   კვლევებით  დადგინდა, რომ  დანამატების  გარეშე  ყველა  წარმოდგენილი  საღებარი  

სწრაფად  უფერულდება ( 5-30 წმ ), დამოკიდებულება  საღებრის ოპტიკურ  სიმკვრივესა 

და ოზონირების  დროს  შორის  არასწორხაზოვანია, რაც  არ  იძლევა  ოზონის  რაოდენობ- 

რივი  განსაზღვრისათვის მათი  გამოყენების  შესაძლებლობას. ამიტომ  გამოყენებული იქნა  

სხვადასხვა  დანამატები  როგორც  პროცესის  ინჰიბიტორები. ამ  მიზნით  შემოწმებულია   

  მეთიონინი, ცისტეინი, თიოშარდოვანა, ნატრიუმის  თიოციანატი. 

   დადგენილია,რომ  ამ  ნაერთებიდან  ყველაზე  ეფექტურ  შედეგს  იძლევა  თიოშარდოვანა, 

რომლის  თანაობისას (10-300 მგ/ლ )  საღებრების  გაუფერულების  პროცესი  ნელდება,  და- 

მოკიდებულება  საღებრის  ოპტიკურ  სიმკვრივესა  და  ოზონირების  დროს  შორის  სწორხა- 



ზოვანი  ხდება, რაც  შერჩეული  სისტემების     დოზიმეტრად  და   შესაბამისად ,ოზონის  

რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის  ოზონირებულ  წყალში  გამოყენების საშუალებას   

იძლევა .  

 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

დაწესებულებასთუსაჭიროდმიაჩნია, შეუძლიაანგარიშშიშეიტანოსსხვა, 

მისთვისმნიშვნელოვანიაქტივობაც. 

ანგარიშიწარმოდგენილიუნდაიყოსნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) დაელექტრონულივერსიის (CD-

დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიცარარისშედგენილიამდანართისმოთხოვნებისშესაბამისად, ექსპერტიზას 

(შეფასებას) არექვემდებარებადაშეფასებისშემაჯამებელდოკუმენტშიაღინიშნებაფორმულით 

`არშეფასდა~. 

 

 

 



დანართი 

 

1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია „საქართველოს მეცნი-

ერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონის (მუხლი მე-4) და 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წესდების (პუნქტი მე-5) 

თანახმად ატარებს საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-

კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური ანგარიშების 

(დასრულებული და გარდამავალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების) ექსპერ-

ტიზას; 

2. ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი სამეცნიერო საქმიანობისა და დასრულე-

ბული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგ 

მონაცემებს: 

* სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება, სადაც შესრულდა პროექტი; 

 ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ჯ.ჯაფარიძის 

არაწყალხსნართა ელექტროქიმიის ლაბორატორია 

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: 

 ლაბორატორიის ხელმძღვანელი - ქ.მ.დ. Tamar WeliZe 

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

     laboratoriis personaluri Semadgenloba: 

       enuqiZe liana 

       CankaSvili manana 

       gurgeniZe irine  



       lolaZe Teona  

 salome SegirdelaSvili 

I. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული  2019 წლის 

გეგმით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

(ეხება უნივერსიტეტებთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლე-

ვით ინსტიტუტებს და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს) 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

I. 2. 

№ 

შესრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები 

1 2 3 4 

1 თემა 2: მედიცინასა და 

ფარმაკოლოგიაში გამოყენებადი 

ზოგიერთი პოლიკარბონმჟავას 

შესწავლა ვოლტამპერული 

მეთოდით სხვადასხვა 

გამხსნელში. 

 გურგენიძე ირინე 

ჯაფარიძე შუქრი 

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი იქნა პოლიკარბონმჟავათა კლასის წარმომადგენელი 

ტრიმეზინის მჟავა (1,3,5-ბენზოლტრიკარბონმჟავა), რომელიც ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში. 

ვინაიდან პრაქტიკული თვალსაზრისით საინტერესოა სხვადასხვა სიბლანტის მქონე გამხსნელში მისი 

ქცევა, გარდა წყალხსნარებისა და ეთილის სპირტხსნარებისა შერჩეული იქნა მაღალი სიბლანტის მქონე 

გამხსნელი  ორატომიანი სპირტი - ეთილენგლიკოლი. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ტრიმეზინის 

მჟავა 0.5 M NaClO4-ის ფონზე როგორც წყალხსნარში, ასევე ეთილის სპირტის და ეთილენგლიკოლის 

ხსნარებში არის ელექტროქიმიურად აქტიური. ტრიმეზინის მჟავა სამივე გამხსნელში იძლევა 

ერთტალღიან, დიფუზური ხასიათის მრუდებს, ნახევარტალღის პოტენციალის შემდეგი მნიშვნელობით: 

წყალხსნარში E1/2 = - 1.73 ვ,  ეთილის სპირტხსნარში E1/2 = - 1.95 ვ,  ხოლო ეთილენგლიკოლის ხსნარში E1/2 = 



- 1.85ვ. 

მოცემულია ტრიმეზინის მჟავას კლასიკური პოლაროგრაფიული მეთოდით გადაღებული 

კონცენტრაციული დამოკიდებულება 0,5M NaClO4-ის წყალხსნარში (ნახ. 3), ეთილის სპირტის ხსნარებში 

(ნახ. 5) და ეთილენგლიკოლის ხსნარებში (ნახ. 7). სამივე გამხსნელში დიფუზური ტალღის სიმაღლე 

კონცენტრაციის პირდაპირპროპორციულია, რაც იძლევა მათი განსაზღვრის საშუალებას კონცენტრაციის 

ზღვრებში: წყალში c=3.2.10-41.6.10-3M (ნახ.4), ეთილის სპირტში c=3.39.10-42.83.10-3M (ნახ.6) და 

ეთილენგლიკოლში c=2.61.10-47.32.10-3M (ნახ.8). 

 

 



 

 



 

 



ნახ.7. პოლაროგრაფიული მრუდები 0.5 M NaClO4-ის ეთილენგლი-კოლის ხსნარებიდან  

ტრიმეზინის მჟავას სხვადასხვა დანამატით: 

  1- 0; 2 – 2.61·10
-4

; 3- 2.78·10
-4

; 4- 5.15·10
-4

; 5- 9.48·10
-4

; 6- 1.33·10
-3

; 7- 1.68·10
-3

; 8- 2.08·10
-3

 ; 9- 

2.43·10
-3

 ; 10- 3.03·10
-3

 ; 11- 3.51·10
-3

 ; 12- 4.27·10
-3

 ; 13- 4.82·10
-3

 ; 14- 5.36·10
-3

 ; 15- 6.05·10
-3

 ; 16- 

6.56·10
-3

 ; 17- 7.32·10
-3

 M. 

 

 

1.3.        შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები (ეხება როგორც 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ისე მასთან არსებულ 

დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-

კვლევით ინსტიტუტებს) 

 

 

№ პროექტის დასახე-

ლება მეცნიერების 

დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

1 2 3 4 5 

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 



ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

I. 4. 

2 

პროექტის დასახე-

ლება მეცნიერების 

დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულე-

ბის მითითებით 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის 

შემსრულებლები 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

II.  

III. 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში) 

 

ა) საქართველოში 

მონოგრაფიები 

 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

 

 

სახელმძღვანელოები 

 



№ ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

     

კრებულები 

 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

 

სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

II. 2. პუბლიკაციები: 

ბ) უცხოეთში 

მონოგრაფიები 

 



№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის 

სათაური 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

 

სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

 

კრებულები 

 

# ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

 

 

 

სტატიები 

 



# 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ჟურნალის/კრებულის 

დასახელება 

ჟურნალის/კრებულის 

ნომერი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

I. Gurgenidze, 

T. Chelidze, Sh. 

Japaridze, S. 

Shigardelashvili  

 

Electrochemical Behavior 

of Benzene-

Polycarmoxylic Acide 

with Different Number 

and Location of 

Containing Carboxylic 

Groups in Various 

Solvents, Journal of 

Pharmaceutical and 

Applied Chemistry  

Vol. 5, No. 2 (May).  Natural Sciences 

Publishing USA 

19 W. 34th St., 

Suite 1018 

New York, NY 

10001 

USA  

8 
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ავლენს ადსორბციის უნარს ეთილენგლიკოლის ხსნარებში. 
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ბოსტნისა და შინაური 

ცხოველების ბეწვის შემოწმება 
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ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

2019 წელი (1 ეტაპი) 

 

მიმართულება 1. ბოლნისის მოსახლეობის მონიტორინგი მძიმე მეტალების შემცველობაზე თმის  

პოლაროგრაფიული ანალიზის საფუძველზე. 

 

ბოლო წლებში ბიოლოგიური ობიექტების ანალიზი გახდა ინსტრუმენტული ანალიზის მეთოდების 

გამოყენების ერთ-ერთი ძირითადი სფერო. ასეთი კვლევები აქტუალურია თანდაყოლილი პათოლოგიების 

დიაგნოსტიკისას, ასევე პროფესიული დაავადებების დროს, რომლებიც დაკავშირებულია სამრეწველო 

წარმოების სპეციფიკასთან და გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობით განპირობებული დაავადებებისას. 

სასმელ წყალში სასიცოცხლოდ აუცილებელი ელემენტების ნაკლებობას, ტოქსიკური და 

რადიოაქტიური ელემენტებით გარემოს დაბინძურებას, არასრულფასოვან კვებას, დაავადებებსა და 

ზოგიერთ წამალს შეუძლია გამოიწვიოს დაავადებები, რომლებსაც საფუძვლად უდევს ორგანიზმში 



მიკროელემენტების ნაკლებობა, სიჭარბე ან დისბალანსი. ადამიანის ორგანიზმში მიკროელემენტების 

შემცველობის შესაფასებლად თმები ისეთივე ინფორმაციის მატარებელია, როგორც სხვა დიაგნოსტიკური 

ბიოსუბსტრატები - სისხლი, შარდი, ფჩხილები. თმებისათვის დამახასიათებელია ზრდის ფიქსირებული 

დინამიკა (0.2-0.5 მმ დღეში), რის გამოც გამოკვლევის მომენტში ორგანიზმის მიკროელემენტური სტატუსის 

ადეკვატური შეფასებისათვის საუკეთესოა თმების ძირის ნაწილი. ელემენტები, რომლებიც, სისხლთან 

ერთად, ხვდება თმების უჯრედებში, ორგანიზმის მინერალურ მიმოცვლაში ერთვებიან გარკვეული 

სირთულით. თმებში ხდება მიკროელემებტების კონცენტრირება, განსხვავებით სისხლისაგან, რომელიც 

ორგანიზმში ძირითადად ტრანსპორტის ფუნქციას ასრულებს [1,2]. თმები სრულად ასახავენ როგორც 

ტოქსიკური (Pb, Cd, As და ა.შ.), ასევე სიცოცხლისთვის აუცილებელი ელემენტების (Cu, Zn, Fe და ა.შ.) 

შემცველობის დონეს. სისხლის მიკროელემენტური შემცველობა პირველი რეაგირებს მძიმე მეტალების 

შემცველობის დონის გაზრდაზე, მაგრამ შეიძლება არ ასახოს ორგანიზმში მათი შემცველობის რეალური 

დონე. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ისეთი ბიოსუბსტრატების კვლევა, რომლებიც სრულად ასახავენ ცოცხალი 

ორგანიზმის ელემენტურ სტატუსს. ამ მხრივ ყველაზე ინფორმატიულია თმები, ვინაიდან ისინი 

წარმოადგენენ ადამიანის “ელემენტურ პორტრეტს”.  

თმებში მიკროელემენტების კვლევა საშუალებას იძლევა პათოლოგიური პროცესების არსებობა 

წინაკლინიკურ სტადიაზე გამოვლინდეს, რაც შესაძლებელს ხდის დაავადებების პროფილაქტიკაში 

შესაბამისი კორექტირები იქნას შეტანილი. ყველაფერ ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა მრავალი დაავადების 

პრევენციისთვის. თმის ანალიზს განსაკუთრებული სარგებელის მოტანა შეუძლია ადამიანის ორგანიზმზე 

ზოგიერთი მიკროელემენტისა და ცალკეული ძმიმე მეტალის ზემოქმედების შესწავლისას [3-5]. თმების 

ანალიზის მონაცემები აჩვენებს, რომ ამჟამად მძიმე მეტალებით მოწამვლის ფაქტები უფრო ხშირია. დღეს 

მცხოვრები და რამდენიმე საუკუნის წინ გარდაცვლილი ადამიანების თმების ქიმიური ანალიზი აჩვენებს, 

რომ მეტალების შემცველობა თმებში ათასჯერ გაიზარდა. ეს, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია 

ეკოლოგიური პირობების მკვეთრ გაუარესებასთან. 

მძიმე მეტალები იწვევენ სხვადასხვა დაავადებას. მაგალითად, სპილენძი განეკუთვნება ესენციურ 

მიკროელემენტს, ანუ ელემენტს, რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ორგანიზმის 

ცხოველქმედების პროცესებში. თუმცა ქრონიკული ინტოქსიკაციის დროს სპილენძი იწვევს ნერვული 

სისტემის, ღვიძლისა და თირკმლების ფუნქციის დარღვევას. თუთია ასევე მიეკუთვნება ესენციურ 

მიკროელემენტს, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმში თუთიის მაღალი შემცველობა, უპირველეს ყოვლისა, 

აისახება რიგი ფერმენტული სისტემების აქტივობის შემცირებაზე. ტყვია და კადმიუმი ის მეტალებია, 

რომლებიც არანაირ ფუნქციას არ ასრულებენ ადამიანის ორგანიზმში, მხოლოდ მის მოწამვლას იწვევენ. 

კადმიუმის ტოქსიკურობა იწვევს ფილტვის, თირკმლის, ღვიძლის, ჩონჩხის რეპროდუქციულ და 

კარდიოლოგიურ დისფუნქციას. ეს ლითონი ასევე კლასიფიცირებულია, როგორც ადამიანის ორგანიზმზე 

კანცეროგენული ზემოქმედების მქონე. 

საქართველოში წარმოების ახალი დარგების შექმნამ განაპირობა უამრავი მავნე ნივთიერების 

დაგროვება გარემოში. კვლევის ობიექტად შერჩეულ იქნა ჩვენი ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 

მდებარე ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სადაც განლაგებულია საქართველოში არსებული მოქმედი 

საბადოებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი - კაზრეთის საბადო, რომელიც მდებარეობს მდინარე 

მაშავერას ხეობის ნაპირზე. დაბა კაზრეთში, სადაც უშუალოდ მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი 

კომბინატი და მასთან არსებული შპს “კვარციტი” მდებარეობს, სპილენძის ბარიტის ოქრო-ვერცხლის 

შემცველი კვარციტებისა და პოლიმეტალური მადნებიდან ფერადი ლითონების მოპოვება ხდება ღია 

კარიერული წესით. აფეთქების შედეგად დაშლილი ქანებიდან ჰაერში ტონობით იფანტება მეტალთა 

მტვერი და მომწამვლელი ნივთიერებები, რაც პირდაპირი თუ არაპირდაპირი გზით ჩაედინება მდინარე 



კაზრეთულაში და შემდეგ მდინარე მაშავერაში. მყარ ნატანთან ერთად ეს მდინარეები ძლიერ არის 

დაბინძურებული სპილენძით, თუთიით, კადმიუმითა და ზოგიერთი სხვა მძიმე მეტალით. ყველაფერი ეს 

აღწევს სარწყავ წყალში, რომლითაც სისტემატურად ირწყვება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და 

ნიადაგი ბინძურდება მძიმე მეტალებით. მაგალითისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ მეცნიერული კვლევის 

თანახმად [6], მდინარე მაშავერას დაბინძურების ხარისხი ასეთია: Cu=537.3 მგ/ლ; Cd=23.65 მგ/ლ; Zn=5010.0 

მგ/ლ. ადგილებზე აღებული ნიადაგის სინჯების ანალიზებიც ასევე მეტყველებს [7,8] მძიმე მეტალების 

მაღალ შემცველობაზე. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში განვითარებულია მებოსტნეობა, ხოლო წარმოებით 

დაბინძურებული მდინარეების - მაშავერას, კაზრეთულასა და ფოლადაურის წყალი კი სამელიორიზაციო 

სისტემაში გამოიყენება. ამ ტერიტორიაზე მოყვანილი პროდუქცია ბაზარში იყიდება. ეს პრობლემა უდიდეს 

საფრთხეს უქმნის როგორც განსაკუთრებით ადგილობრივ, ასევე ქალაქების მოსახლეობას, რომელიც ამ 

ბოსტნეულით მარაგდება.  

ადამიანის თმის საფუძველზე ორგანიზმში ტოქსიკური მიკროელემენტების რაოდენობრივ 

განსაზღვრას ვახდენთ დიფერენციალურ-იმპულსური პოლაროგრაფიის მეთოდით. პოლაროგრაფირებას 

ვახდენთ სამელექტროდიან თერმოსტატირებულ უჯრედში. კათოდის როლს ასრულებს ვერცხლისწყლის 

მწვეთავი ელექტროდი (t=3.5 წმ, m=2.6 მგ/წმ), ხოლო ანოდის - პლატინის მავთული. შესადარებელი 

ელექტროდის როლს ასრულებს ნაჯერი კალომელის ელექტროდი. ადამიანის თმის მომზადება 

საანალიზოდ ხდება შემდეგნაირად: ვრეცხავთ გულდასმით აცეტონითა და დისტილირებული წყლით 

მრავალჯერ, ვაშრობთ ფილტრის ქაღალდზე, ვწონით და ვათავსებთ პატარა კვარცის ჭიქაში, რომელიც, 

თავის მხრივ, თავსდება მუფელის ღუმელში, სადაც 1 საათის განმავლობაში იწვება 100 C0-ზე. ამის შემდეგ 

ისევ ვწონით და ვათავსებთ 400-500 C0-ზე 5 საათის განმავლობაში. მიღებულ ნაცარს ვამუშავებთ 1 N HNO3-

ით და ვაორთქლებთ. შემდეგ ვამუშავებთ 1 N HCl-ით და კვლავ ვაორთქლებთ. ასე მინერალიზებულ 

ადამიანის თმას ვხსნით 10 მლ 1 N HCl-ში. მიღებულ საკვლევ ხსნარს ვათავსებთ პოლაროგრაფიულ 

უჯრედში და მრუდების ჩაწერამდე 10 წუთის განმავლობაში ვუბერავთ ინერტულ აირს (არგონს). 

პოლაროგრაფიული მრუდების ჩაწერა ხდება 25 C0 ტემპერატურაზე -1÷ -1.2 ვ პოტენციალის უბანში. 

 სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა ზოგიერთი მძიმე ლითონის შემცველობის შესწავლა (Cu, Pb, Cd, 

Zn) ქალაქ ბოლნისის მაცხოვრებლების თმებში.  

ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილ 1-ში. სულ ჩატარებულ იქნა 41 

ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის თმის სინჯის ანალიზი. 

ცხრილ 2-ში წარმოდგენილია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დადგენილი ზემოთ 

ჩამოთვლილი მიკროელემენტების შემცველობის ნორმები ადამიანის თმებში.  

 

 

 

 

ცხრილი 1. 

მძიმე ლითონების (Cu, Pb, Cd, Zn) შემცველობის შესწავლის შედეგები ქალაქ ბოლნისის 

მაცხოვრებლების თმებში 

დასახელება რაოდენობა Cu (II) 

ნორმის 

ზევით 

Cu (II) 

ნორმის 

ქვევით 

Cd (II) 

ნორმის 

ზევით 

Zn (II) 

ნორმის 

ზევით 

Zn (II) 

ნორმის 

ქვევით 

ქალები 25 1 6 4 8 4 

მამაკაცები 8  2  3  



ბავშვები 8  1   1 

 

ცხრილი 2. 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემები, 1996 წ 

 

Cu (II) 9-30 მგ/კგ 

Pb (II) 0-5 მგ/კგ 

Cd (II) 0-1 მგ/კგ 

Zn (II) 120-200 მგ/კგ 

 

როგორც ცხრილ 1-დან ჩანს Cu(II)-ის მომატებული რაოდენობა დაფიქსირებული იქნა მხოლოდ 

ერთი ქალის შემთხვევაში. Cu(II)-ის ნორმის ქვევით მაჩვენებელი დაფიქსირდა საანალიზო სინჯის 21 %-ში.  

განსაკუთრებულად ტოქსიკური ნივთიერებების რიცხვს მიეკუთვნება Pb და Cd. 

ტოქსიკოლოგიურ მედიცინაში ცნობილია ე.წ. მერცის წესი. 1982 წელს მერცმა დაადგინა შემდეგი:  

1. ყოველი ელემენტისთვის არსებობს უსაფრთხო ექსპოზიციის დიაპაზონი, რომლის დროსაც 

ქსოვილის კონცენტრაციები და ამ ელემენტის ფუნქციები ოპტიმალურია; 

2. ყოველ ელემენტს აქვს კონცენტარციის ტოქსიკური დიაპაზონი, რომლის დროსაც მისი 

ექსპოზიციის უსაფრთხო ხარისხი გაზრდილია. 

მეტალები კონცენტრაციის დიაპაზონის დაბალი მნიშვნელობით პირობითად განაწილებულია 

“საშიშროების ხარისხის” მიხედვით (რაც უფრო მცირეა ექსპოზიციის დიაპაზონი, მით უფრო საშიშია 

მეტალი) 3 ჯგუფად. პირველ, განსაკუთრებით საშიშ ჯგუფში ყველაზე საშიშად ითვლება კადმიუმი და 

ტყვია. 

ტყვიის შემცველობა ნორმაშია ყველა აღებულ სინჯში. განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს 

კადმიუმის გაზრდილი შემცველობა, რომელიც აღინიშნა სინჯების 9.7 %. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, 

რადგან ადამიანის თმაში 2.2 მგ/კგ-ზე ზევით კადმიუმის შემცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი.

 2006-2008 წლებში ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა საქართველოს ძირითად ქალაქებში ზოგიერთი მძიმე 

მეტალის შემცველობის განსაზღვრა მაცხოვრებლების თმებში: თბილისი, რუსთავი, მცხეთა, ქუთაისი, 

ბათუმი, ზესტაფონი. არცერთ სინჯში კადმიუმის მომატებული რაოდენობა არ აღინიშნა. 

შეშფოთებას იწვევს ზემოაღნიშნულ რეგიონში ადამიანების თმაში თუთიის მომატებული 

შემცველობაც. როგორც ექსპერიმენტმა აჩვენა აღებული სინჯების 26.8 %-ში აღინიშნება თუთიის მომატება. 

მხოლოდ ერთ სინჯში თუთიის შემცველობა ნორმაზე დაბალია. 

მიღებული ექსპერიმენტული მონაცემების საილუსტრაციოდ მოტანილია ნახ. 1. ნახაზზე ნაჩვენებია 

სპილენძისა და კადმიუმის შემცველობა ნორმის ზევით (Ccu =34 მგ/კგ; Ccd=1,6 მგ/კგ).  
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დაგროვება  მცენარეების სასარგებლო ნაწილში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამკურნალო 

მცენარეებში, რადგან მაღალი მოთხოვნები წაეყენებათ  არა მხოლოდ ამ მცენარეთა ეფექტურ 

ინგრედიენტებს, არამედ მათ  უვნებლობასაც. ჩვენს მიერ დიფერენციალურ-იმპულსური 

პოლაროგრაფიული მეთოდით  გამოკვლეული იქნა  შემდეგი მცენარეები: 1. მარწყვბალახას ფესვი, 2. 

კამის თესლი, 3. კრაზანას ბალახი, 4. გვირილას ყვავილები, 5. მრავალძარღვას ფოთლები, 6. 

კულმუხოს ფესვი და ფესურა. დადგენილი იქნა, რომ საქართველოში გავრცელებული სამკურნალო 

მცენარეები გამოირჩევიან მაღალი ხარისხით, რადგან ერთის  მხრივ ტოქსიკური ელემენტის - Pb-ის 

შემცველობა მათში ბევრად დაბალია, ვიდრე მიღებულია საერთაშორისო სტანდარტით და Cd-ის 

კონცენტრაცია ნულის ტოლია. მეორეს მხრივ, საჭირო მიკროელემენტების - Cu და Zn კონცენტრაცია 

ნორმაშია. 

 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 I.Gurgenidze, 

T.Chelidze, Sh. 

Japaridze, S. 

Electrochemical 

Behavior of 

Benzene-

Journal of 

Pharmaceutical 

and Applied 

Chemistry, Vol. 5, 

Natural Sciences 

Publishing USA 19 

W. 34th St., Suite 

1018 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 ნაშრომის მიზანია გამხსნელების - წყლის, ეთანოლის და ეთილენგლიკოლის ბუნების  

გავლენის შესწავლა - კარბოქსილის ჯგუფების სხვადასხვა რიცხვის და ადგილმდებარეობის   

(მელიტის მჟავა (1,2,3,4,5,6-ბენზოლჰექსაკარბონმჟავა), ტრიმელიტის  მჟავა  (1,2,4-ბენზოლ-

ტრიკარბონმჟავა), ტრიმეზინტინის მჟავა (1,3,5-ბენზოლტრიკარბონმჟავა) და პირომელიტის 

მჟავა (1,2,4,5-ბენზოლტეტრაკარბონმჟავა)) ბენზოლპოლიკარბონმჟავების ნანონაწილაკების 

ელექტროქიმიურ ქცევაზე. ამ მჟავების ადსორბცია  შესწავლილია ორმაგი ელექტრული შრის 

დიფერენციალური ტევადობის დამოკიდებულების ელექტროდის პოტენციალზე გაზომვის 

მეთოდით. ამ მჟავების თვისობრივი და რაოდენობრივი კლევა სხვადასხვა გამხსნელში 

ჩატარდა პოლაროგრაფიული მეთოდით.  ექსპერიმენტული მონაცემების საფუძველზე 

გამოვლინდა ამ მჟავების ადსორბირებული ნანონაწილაკების ქცევის დამახასიათებელი 

ძირითადი პარამეტრები ვერცხლისწყალი /ხსნარის გამყოფ საზღვარზე. დადგინდა, რომ 

ყველა ზემოხსენებულ მჟავას გააჩნია ადსორბციის უნარი ორმაგ ელექტრულ შრეში, მაგრამ  

სხვადასხვა ხარისხით. კერძოდ, სხვადასხვა ხსნარებში შესწავლილი ბენზოლპოლი-

კარბონმჟავების ორმაგი ელექტრო შრის პარამეტრების მნიშვნელობების  

საფუძველზე დადგენილი იქნა, რომ მელიტის მჟავა უფრო მეტ ადსორბციის უნარს ავლენს 

ეთანოლის ხსნარებში, ვიდრე წყალხსნარებში. უნდა აღინიშნოს, რო არცერთი მჟავა არ 

ავლენს ადსორბციის უნარს ეთილენგლიკოლის ხსნარებში.  
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ანგარიშის ფორმა № 1 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ 

აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

გ. აგლაძის სახელობის ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორია 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტი  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება  

მეცნიერების დარგისა და  

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და  

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი  

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 ამორტიზირებული დენის 

ქიმიური წყაროების  

რეციკლირების ეფექტური 

ტექნოლოგიის შემუშავება 
დარგი: ქიმიური 

ტექნოლოგია 

მიმართულება : მყარი 

ნარჩენების კომპლექსური 

უტილიზაცია  

 

2019-2023 წ.წ.  პროექტის ხელმძღვანელი: 

თინათინ ლეჟავა 

  

ძირითადი შემსრულებელი: 

დავით გოგოლი 

ნანა ქოიავა 

იზოლდა კახნიაშვილი 

 

 ეტაპი: ბატარეების სამომხმარებლო ბაზრის  და მათი რეციკლირების  თანამედროვე ტექნიკის 
დონის ანალიზი. 
 

ამორტიზებული დენის ქიმიური წყაროების მართვის მიმართულებით განვითარებულ 

ქვეყნებში შემუშავებულია სპეციალური რეგულაციები. მრავალ ქვეყანაში უკვე ფუნქციონირებს 

მათი შეგროვების და გადამუშავების კარგად ჩამოყალიბებული სისტემა. 

 

საქართველოში აღნიშნული სახეობის ნარჩენები  დღემდე ნაგავსაყრელებზე ხვდება 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად,  მიუხედავად იმისა, რომ  2014 წლის 26 დეკემბერს 

ქვეყნის პარლამენტის მიერ ნარჩენების  მართვის კოდექსის  დამტკიცების შემდეგ, 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და მათ შორის ჩვენი კვლევის ობიექტი- მოხმარებული ბატარეები 

(სპეციფიკური ნარჩენები)  გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცა.  კოდექსის თანახმად 

ნარჩენების მართვა ეფუძნება შემდეგ იერაქიას: პრევენცია; ხელახალი გამოყენებისთვის 
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მომზადება და რეციკლირება.  

 

2016-2020 წლების ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში  [საქართველოს 

მთავრობის დადგენილება №160 01.04.2016] მითითებულია, რომ 2020-2030 წლების პერიოდში  

დენის ქიმიური წყაროების- ბატარეების სეპარაციული შეგროვება და რეციკლირების 

მინიმალური მაჩვენებელის 20%-დან  80%-მდე გაზრდა სახელმწიფოს ვალდებულებაა. 

პროექტის მიზანია დღევანდელი ბაზრის კონიუქტურის გათვალისწინებით მანგანუმის 

ნაერთების შემცველი დენის ქიმიური წყაროების (ბატარეების) რეციკლირების 

კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიის შემუშავება. 

წარმოდგენილ პროექტს საფუძვლად დაედო ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების 

მიმართულებით ინსტიტუტში 1997-2005 წლებში ჩატარებული  კვლევების მონაცემებზე 

დაყრდნობით შემუშავებული მეთოდები და კონსტრუქციები [1- 5].  

დენის ქიმიური წყაროების ინდუსტრიის ძირითადი სეგმენტებია: ერთჯერადი გამოყენების 

პირველადი  ელემენტები;  მეორეული ელემენტები, აკუმულატორები; საწვავი ელემენტები; 

კონდენსატორები. მანგანუმის ოქსიდები გამოიყენება ოთხივე ტიპის დენის ქიმიურ წყაროებში. 

პირველად და მეორეულ ელემენტებსა და კონდენსატორებში საკათოდე მასალის სახით, ხოლო 

საწვავ ელემენტებში- კატალიზატორის სახით. 

მანგანუმის ნაერთების შემცველი დენის ქიმიური წყაროების  ბაზარი საკმაოდ 

მრავალფეროვანია ძირითადი ტენდენციებია: ტრადიციული ლეკლანშეს ელემენტების 

ჩანაცვლება  ტუტე-MnO2 (ცილინდრული) და ლითიუმის პირველადი ბატარეებით  (სურ.1);  

ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდული ავტომობილებისათვის გადამუხტვადი   Li-იონური 

(NMC და LNMO ) ბატარეების წარმოების მკვეთრი ზრდა (სურ.2) 

 

                                          
 

 

 

 
 

სურ.1. 

უნფორმაციის  

წყარო  [6] 
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სურ.2.  ინფორმაციის  წყარო [7] 

 

ყოფაცხოვრებაში ფართოდ გამოყენებული ბაზრის აღნიშნული სექტორი მოხმარების  შემდეგ 

წარმოადგენს  საკმაოდ ძვირადღირებულ (ცხრილი 1) ტექნოგენურ ნარჩენს- ბატარეებში 

გამოყენებული  ელექტროქიმიური სისტემების კომპონენტები,  საკათოდე  და კონსტრუქციული 

მასალები, სხვადასხვა დანამატები, თავის მხრივ საკმაოდ რთული, მოცულობა და 

ენერგოტევადი ტექნოლოგიური პროცესების პროდუქტებია. ისინი ბატარეების ექსპლოატაციის 

დროს განიცდიან გარკვეულ გარდაქმნას და სხვადასხვა ნაერთების სახით კონცენტრირდებიან 

ნარჩენებში. ამგვარად,  ამორტიზირებული დენის ქიმიური წყაროები  მდიდარ მეორად  

ნედლეულს წარმოადგენს და მისი გადამუშავება აქტუალურია არამარტო ეკოლოგიური, არამედ 

ეკონომიკური თვალსაზრისითაც.  

 

ცხრილი1 

 

 
 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული იქნა დენის ქიმიური წყაროების  რეციკლირების  

თანამედროვე ტექნიკის დონის  შესწავლა. კვლევის პროცესში გამოყენებული იყო  სამეცნიერო 

ლიტერატურის  და საპატეტო  ფონდების მონაცემთა ბაზები. 

საპატენტო ძიება ჩატარდა შემდეგი რეგლამენტის მიხედვით: 

-  ელემენტებისა და ბატარეების რეციკლირება; 

- მანგანუმშემცველი მეორადი ნედლეულის გადამუშავება; 

- მყარი ნარჩენების გადამუშავება; 

- მყარი მასალის განცალკევება და სორტირება 

 

ჩატარებული ძიების შედეგად უშუალოდ მანგანუმის ნაერთების შემცველი პირველადი და 

მეორეული ბატარეების რეციკლირებას ეხება 173 დოკუმენტი, რომლის ანალიზმაც გვიჩვენა, 

რომ:  
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 21 საუკუნის მთავარი გამოწვევა არის ლითიუმიანი დენის წყაროები (ცხრილი2);  

 

 დენის ქიმიური წყაროებიდან კომპონენტების ამოღების მიზნით კვლავ ფართოდ 

გამოიყენება გადამუშავების პირო და ფიდრო- და ჰიდროელექტრომეტალურგიული 

მეთოდები.  

  შემოთავაზებული ტექნოლოგიების გარკვეული ნაწილი ეხება ნამუშევარი ელემენტების 

კომპლექსურ გადამუშავებას.  

 

ცხრილი 2. 

მანგანუმის  ნაერთების შემცველი ბატარეების გადამუშავების  მეთოდების და 

მოწყობილობები  რაოდენობა მოძიებული პატენტების მიხედვით 

წლები მშრალი  ტუტე  ლითიუმიანი მოწყობილობები 

1980-2000 34 1 0 7 

2001-2019 8 6 71 46 

სულ 42 7 71 53 

 

ძიების შედეგად დაფიქსირებული  ტექნიკური და მეთოდოლოგიური სიახლეები 

გამოყენებული იქნება  ბატარეების თანამედროვე  და პროგნოზირებადი  სამომხმარებლო 

ბაზრიდან ფორმირებული ტექნოგენური ნედლეულის (ამორტიზირებული ბატარეების) 

შემადგენლობების შესაბამისად,  ჩვენს მიერ ადრე შემუშავებული ტექნოლოგიური პროცესის 

მოდერნიზაციისა და ოპტიმიზაციისათვის. 

 

1. თ. ლეჟავა და სხვა. GE P 1492. ელექტროლიზერი ლითონების და ლითონთა შენადნობების 

ფხვნილების მიღებისათვის. 1998 წ. 

2. თ. ლეჟავა და სხვა. GE P 2535. ელექტროლიზერი ლითონების და ლითონთა შენადნობების 

ფხვნილების მიღებისათვის. 2001წ. 

3.  თ. ლეჟავა და სხვა.GE P 2537.  ელექტროლიტური თუთიის მიღების ხერხი. 2001წ. 

4.  თ. ლეჟავა და სხვა. GE P 3031 Mn-Zn სისტემის ნამუშევარი ელემენტების უტილიზაციის 

ხერხი. 2003 წ. 

5.  T.Lezhava. Utilization of Mn-Zn System Batteries //SOHN International Symposium Advanced 

Processing of metals and Materials. Vol.5: New, Improved and Existing Technologies: -Iron and Steel, 

_Recycling and Waste Treatment. SOHN International Symposium. August 27-31, 2006, Catamaran 

Resort, San Diego, California, USA, pp 321-330. 

6. www.rsc.org/advances 

Electrolytic Manganese Dioxide (EMD): A perspective on worldwide production; Reserves and its role in 

electrochemistry.  Avijit Riswol, Rankim Chandra Tripathy, Kali Sanjay, Tondepu Subbaiach,and 

Manickam Minakshi. P.1-70. 

7. Euro Manganese Inc. Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Chvaletice 

Manganese Project, Chvaletice, Czech Republi. 
 

  

 

 

http://www.rsc.org/advances


6 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება  

მეცნიერების დარგისა და  

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო  

კოდი  

პროექტის დაწყების და  

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 „მანგანუმის სამთო-გამამდიდ-

რებელი წარმოების ნარჩენების 

უტილიზაციის ტექნოლოგიის 

შემუშავება“ 

დაწყება  -      2018წ  19.XII          

დამთავრება - 2021წ 19. XII 
თ.ლეჟავა, პროექტის ხელმძ-

ღვანელი. 

დ.გოგოლი, პროექტის კოორ-

დინატორი.  

ძირითადი  შემსრულებლები :  

გ. წურწუმია 

ჯ. შენგელია,  

ნ.ქოიავა,  

გ. გორელიშვილი,  

ლ. ბერიაშვილი,   

ვ. ჩაგელიშვილი 

ვ. მაისურაძე 

 

პროექტის გეგმა-გრაფიკის მიხედვით (1 საანგარიშო პერიოდი) შესრულდა შემდეგი სამუშაოები: 

  1. აღებულია  ნიმუშები  ჭიათურის სამრეწველო აუზში არსებული შლამსაცავებიდან  და 

გამამდიდრებელი ფაბრიკების  მიმდებარე ტერიტორიიდან  და განსაზღვრულია მათი ქიმიური, 

გრანულომეტრული და მინერალოგიური შედგენილობა.  

2. დამზადებულია სხვადასხვა  კონსტრუქციის ელექტროქიმიური რეაქტორები მანგანუმშემცველი 

ტექნოგენური ნარჩენების ე.წ. ex-cell რეჟიმში ელექტროქიმიური გადამუშავებისთვის.  ნახშირბადოვანი 

ქეჩის კათოზე გენერირებული რკინა(+2) იონების გამოყენებით შესწავლილია ნარჩენების  გამომტუტვის 

პროცესი ხსნარის ცირკულაციის სიჩქარისაგან, გოგირდმჟავასა და რკინა (+2) იონების 

კონცენტრაციისაგან, გაბარიტული  კათოდური დენის სიმკვრივისაგან დამოკიდებულებებით  მანგანუმის 

გამოტუტვის ხარისხზე. 

3.შემუშავებულია, დამზადებულია და გამოცდილია ელექტროქიმიური რეაქტორები ნარჩენების 

ელექტროქიმიური გამოტუტვისათვის ე.წ. in-cell რეჟიმში; ჩატარებულია ტექნოგენური ნარჩენების 

(შლამების, კუდების) დაფქვის პროცესი, ე.წ. სველი მეთოდით;  შესწავლილია ნარჩენების სუსპენზიის 

ელექტროქიმიური გამოტუტვა ნახშირბადოვანი და უჟანგავი ფოლადის ბადის კათოდების გამოყენებით; 

დაგენილია, რომ ნახშირბადის ქეჩის კათოდის გამოყენება in-cell რეჟიმში ნარჩენების გამოტუტვისთვის 

დაკავშირებულია გარკვეულ სიძნელეებთან, რომელთაგან მნიშვნელოვანია მისი გაბიდვნა   

გამოტუტული მყარი ნაწილაკებით, რომლებიც იწვევს ელექტროქიმიურ რეაქტორზე ძაბვის ზრდას. 

4. შეძენილია საპილოტე ტექნოლოგიური ხაზების გასამართად  მუდმივი დენის გამმართველები, 

პერესტალტიკური ტუმბო და მჟავაგამძლე ტუმბოები.  
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური,  
დიგიტალური  

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის  

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

Gigla Tsurtsumia,  

Djemal Shengelia,  

Nana Koiava,  

Tinatin Lezhava, 

David Gogoli,, 

Levan Beriashvili, 

Sulkhan Suladze, 

Izolda 

Kakhniashvili 

Novel hydro-

electrometallurgical 

technology for 

simultaneous 

production of 

manganese metal, 

electrolytic 

manganese dioxide, 

and manganese 

sulfate 

monohydrate 

 

J. 

Hydrometallurgy 

186 (2019) 260-

268. 
 

 

Hydrometallurgy, 

V.186, June 2019, 

Pages 260-268. 
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სტატიაში მოყვანილია ახალი ჰიდრო-ელექტრომეტალურგიული  ტექნოლოგიით 

ელექტროლიტური მეტალური მანგანუმის, ელექტროლიტური  γ-MnO2 და მანგანუმის 

სულფატის მონოჰიდრატის(MnSO4∙H2O)   ერთდროული მიღების   მსხვილლაბორატორიული 

გამოცდის შედეგები. 

 

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

თ. ლეჟავა, ჯ. შენგელია, გ. 

წურწუმია, ნ. ქოიავა, დ. 

გოგოლი, გ. გორელიშვილი, 

ლ.ბერიაშვილი. 

სათბური აირის პრობლემის 

გადაჭრის გზები მანგანუმის 

ჰიდროელექტრომეტალურგიაში 

თბილისი, 11-12ნოემბერი, 

2019 

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 80 წლისთავისადმი მიზღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. თეზისები. გვ.63-65. 
 

ეროვნული პატენტები 

N საპატენტო თემატიკის სათაური გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

1 მანგანუმის ოქსიდური მადნების 

გამოტუტვის ხერხი. 
 

ჯ. შენგელია, გ. წურწუმია, თ. 

ლეჟავა, ნ. ქოიავა, ს. 

შიგარდელაშვილი, 

ლ.ბერიაშვილი, დ. გოგოლი, ზ. 

კურტანიძე 

P 2019 7021 B 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304386X/186/supp/C
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სხვა აქტივობები: 

1. 2019 წლის 18 ივნისიდან 24 ივნისის ჩათვლით მონაწილეობა მივიღე კორეის 12-ე 

საერთაშორისო ქალ გამომგონებელთა ექსპოზიციაში (KIWIE-2019), რომელიც გაიმართა 

ქალაქ სეულში (კორეა). გამოფენაზე წარდგენილი იყო  ჩემი თანაავტორობით 

დაამუშავებული საპატენტო განაცხადი (2017 1467  „მანგანუმის ოქსიდური მადნების 

გამოტუტვის ხერხი“)  აღნიშნულმა სამუშაომ გამოფენაზე მიიღო ვერცხლის (კორეა) და 

ოქროს (ინდონეზია) მედლები, სპეციალური პრიზი (ვიეტნამი) და დიპლომი 

(უზბეკისტანი).   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

 

ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორია 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თემის ხელმძღვანელი                ე. კვარაცხელია 

ქიმ. მეცნ. დოქტორი  
 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

აკად. მეცნ. დოქტორი                                      გ. წურწუმია 

 

 

 

 

 



2 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

1 ელენე კვარაცხელია,  

რუსუდან კურტანიძე 

Chemical Problems, 2019, 

v.17, № 3, გვ. 408-412. 
 

DOI: 10.32737/2221-8688-2019-3-
408-412 
ISSN 2221-8688 

2 ელენე კვარაცხელია,  

რუსუდან კურტანიძე 

 

Bull. Georg. Nat. Acad. Sci., 

2019, v.13, № 1, გვ. 74-78 ISSN - 0132 - 1447 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.2. 

 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

ციკლოპენტანდიძმარმჟავებ

ის ელექტროლიტური 

დისოციაციის პროცესების 

თეორიული ანალიზი და 

მათი პარამეტრების 

განსაზღვრა ორიგინალური 

განტოლებების 

გამოყენებით 

მეცნიერების დარგი: ქიმია             

მიმართულება: 

ეკოლოგიური 

უსაფრთხოებისა და 

სამედიცინო                           

კვლევებისათვის ახალი 

თანამედროვე კვლევითი                           

მეთოდების შემუშავება 

2019 წელი 

ელენე კვარაცხელია -   

პროექტის ხელმძღვანელი  
 

რუსუდან კურტანიძე -  

ძირითადი შემსრულებელი 

შესავალი 

        ციკლოალკანდიძმარმჟავები წარმოადგენენ არაარომატულ ციკლურ 

დიკარბონმჟავებს, რომლებიც გამოიყენებიან მრეწველობაში როგორც ფარმაცევტული 

წარმოების შუალედური აგენტები. მათი ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესები 

არ არის საკმარისად გამოკვლეული. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ 

სწორედ მათი ხსნარების თავისებურებები, მათი მჟავიანობა და აღნაგობა განაპირობებს 

მათ პრაქტიკაში გამოსაყენებელ თვისებებს, გასაგებია, რომ ამ პროცესების შესწავლა 

წარმოადგენს დიდ მეცნიერულ და პრაქტიკულ ინტერესს.  
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       ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია სხვადასხვა საფეხურების დისოციაციის 

კონსტანტების ახლო სიდიდეთა მქონე სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების 

დისოციაციის სხვადასხვა პარამეტრების განსაზღვრის ორიგინალური მეთოდი 

(E.Kvaratskhelia, R.Kvaratskhelia. The Degrees of Dissociation of Weak Multibasic Organic 

Acids. J. Solution Chem., 2007, v. 36, № 6, p.787-792). შემოთავაზებულია აგრეთვე 

“პარციალური” დისოციაციის ხარისხის ცნება (E. Kvaratskhelia, R. Kvaratskhelia. The 

“Partial” Degrees of Dissociation of Weak Multibasic Organic Acids. J. Solution Chem., 2009, v. 

38, № 3, pp. 345-349), რომელიც ასეთი მჟავების დისოციაციის პროცესებში არსებული 

რთული წონასწორობების უფრო დეტალური ანალიზის საშუალებას იძლევა. ამ 

წლის ანგარიშში ეს მეთოდი გამოყენებულია ციკლოპენტანდიძმარმჟავების (3-

მეთილციკლოპენტან-1,1-დიძმარმჟავა, ცის-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა და  

ტრანს-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა) ელექტროლიტური დისოციაციის 

თავისებურებათა ანალიზისათვის.  

 

         სამუშაოში გამოყენებული მეთოდი 
 

 სუსტი ორფუძიანი ორგანული მჟავას დისოციაციის ორივე საფეხურისათვის 

მასათა მოქმედების კანონის განტოლებები შეიძლება იყოს წარმოდგენილი 

შემდეგნაირად (იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული მჟავას დისოციაციის პროცესები 

ხასიათდება “გადაფარულ წონასწორობათა” ეფექტით): 
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სადაც K1 და K2  წარმოადგენენ ორივე საფეხურის თერმოდინამიური დისოციაციის 

კონსტანტებს, c – მჟავას საერთო (ანალიზური) კონცენტრაცია,  α1 და α2 

წარმოადგენენ ამ საფეხურების დისოციაციის ჩვეულებრივ ხარისხებს, α′2 არის 

მეორე საფეხურების დისოციაციის “პარციალურ” ხარისხი, F1 და F2 წარმოადგენენ 

აქტიურობის კოეფიციენტების შემცველ წევრებს:    
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ff
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ff
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2                                                (4) 

 

იმის გათვალისწინებით, რომ დისოციაციის “პარციალური” ხარისხი უფრო 

ზუსტად ასახავს შესწავლილი მჟავების დისოციაციის თავისებურებებს, 

მიზანშეწონილი იქნებოდა შემდეგნაირად წარმოგვედგინა განტოლებები α1 და α′2- 

http://www.springerlink.com/content/1572-8927/
http://www.springerlink.com/content/1572-8927/
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ის პირდაპირი განსაზღვრისათვის: 
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α1 და α′2- ის მნიშვნელობები შეიძლება იყოს განსაზღვრული ამ ორი კვადრატული 

განტოლების თანმიმდევრობითი ამოხსნით. α1, α2 და α′2-is მნიშვნელობები 

დაკავშირებულია ერთმანეთთან შემდეგი განტოლებით:                                                                

                                                               
1

2'

2



                                                                        (7) 

α2- ის სიდიდე შეიძლება ასევე განსაზღვრული იყოს განტოლების (5) და შემდეგი 

განტოლების: 
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თანმიმდევრობითი ამოხსნით. 

    აქტიურობის კოეფიციენტების სიდიდეები გათვლილი იყო დებაი-ჰიუკელის 

კანონის მეორე მიახლოების განტოლების დახმარებით:                        

                        
IBa

IAz
f

i

i
i




1
lg

2

                                                          (9) 

სადაც ai წარმოადგენს კათიონისა და ანიონის მაქსიმალური მიახლოების მანძილს, 

A და B წარმოადგენენ წყლის თვისებებზე დამოკიდებულ კონსტანტებს მოცემულ 

ტემპერატურაზე, zi არის იონის მუხტი. იონური ძალა 

)21()2( '

2121   ccI . არადისოცირებული მჟავას აქტიურობის 

კოეფიციენტი ერთის ტოლად არის მიჩნეული. 

        სხვადასხვა იონიზირებული და არაიონიზირებული ფორმების 

კონცენტრაციები განისაზღვრება შემდეგი განტოლებებით: 
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        ზემოთ მოყვანილი განტოლებების დახმარებით შესწავლილი მჟავების 

დისოციაციის პარამეტრების განსაზღვრისათვის საჭირო დისოციაციის 

კონსტანტების სიდიდეები აღებულია შემდეგი ფუნდამენტური ცნობარიდან 

(ცხრილი 1): 
 

1. Langes’s Handbook of Chemistry. John. A. Deen (Editor), 15th Edition, McGraw-Hill, 

Inc, New York, St. Louis, San Francisco etc., 1999. 

2. D. Dobos, Electrochemical data. Mir Publishers, Moscow, 1980. 
 

ცხრილებში 2-4 მოყვანილია შესწავლილი მჟავების დისოციაციის 

პარამეტრების სიდიდეები მათ განზავებულ (0.0001 - 0.01M) ხსნარებში. 

 

ცხრლი 1.  ციკლოპენტანდიძმარმჟავების 

            დისოციაციის კონსტანტები 25°C-ზე 

მჟავა K1 K2 

1. 3-მეთილციკლოპენტან-

1,1-დიძმარმჟავა  

2. ცის-ციკლოპენტან-1-

კარბონ-2-ძმარმჟავა 

3. ტრანს-ციკლოპენტან-1-

კარბონ-2-ძმარმჟავა 

1.622×10−4 

 

3.981×10−5 

 

4.074×10−5 

1.82×10−7 

       

1.622×10−6 

 

2.138×10−6 

 

ცხრილი 2. 3-მეთილციკლოპენტან-1,1-დიძმარმჟავას  

               დისოციაციის პარამეტრები 25°C-ზე 

c, M α1 α2 α′2 pH 

0.0001 

0.0002 

0.0004 

0.0006 

0.0008 

0.001 

0.002 

0.004 

0.006 

0.008 

0.01 

0.7020 

0.5864 

0.4706 

0.4074 

0.3656 

0.3352 

0.2524 

0.1871 

0.1561 

0.1371 

0.1238 

0.001882 

0.0009531 

0.0004832 

0.0003249 

0.0002453 

0.0001973 

0.0001004 

0.00005122 

0.00003459 

0.00002620 

0.00002113 

0.002681 

0.001625 

0.001027 

0.0007975 

0.0006710 

0.0005886 

0.0003978 

0.0002737 

0.0002217 

0.0001911 

0.0001704 

4.157 

3.935 

3.732 

3.619 

3.542 

3.483 

3.307 

3.139 

3.043 

2.975 

2.923 
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ცხრილი 3. ცის-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა  

                დისოციაციის პარამეტრები 25°C-ზე 

c, M α1 α2 α′2 pH 

0.0001 

0.0002 

0.0004 

0.0006 

0.0008 

0.001 

0.002 

0.004 

0.006 

0.008 

0.01 

0.4654 

0.3605 

0.2724 

0.2292 

0.2022 

0.1831 

0.1338 

0.09691 

0.08005 

0.06983 

0.06279 

0.01566 

0.008070 

0.004129 

0.002785 

0.002105 

0.001694 

0.0008619 

0.0004387 

0.0002957 

0.0002236 

0.0001800 

0.03365 

0.02239 

0.01516 

0.01215 

0.01041 

0.009252 

0.006442 

0.004527 

0.003694 

0.003202 

0.002867 

4.321 

4.137 

3.961 

3.862 

3.793 

3.733 

3.570 

3.410 

3.327 

3.263 

3.213 

 

ცხრილი 4. ტრანს-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა 

            დისოციაციის პარამეტრები 25°C-ზე 

c, M α1 α2 α′2 pH 

0.0001 

0.0002 

0.0004 

0.0006 

0.0008 

0.001 

0.002 

0.004 

0.006 

0.008 

0.01 

0.4693 

0.3638 

0.2751 

0.2504 

0.2166 

0.1940 

0.1352 

0.09800 

0.08095 

0.07062 

0.06350 

0.02027 

0.01050 

0.005396 

0.003646 

0.003140 

0.002461 

0.001132 

0.0005770 

0.0003891 

0.0002943 

0.0002370 

0.04319 

0.02886 

0.01961 

0.01737 

0.01450 

0.01269 

0.008373 

0.005888 

0.004807 

0.004167 

0.003732 

4.314 

4.130 

3.955 

3.822 

3.761 

3.713 

3.564 

3.404 

3.322 
3.257 

3.207 

 

          ჩვენ მივიღეთ აგრეთვე შედარებით მარტივი სახის ემპირიული 

განტოლებები, რომელთა დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დისოციაციის 

პარამეტრების მნიშვნელობების სწრაფი მიახლოებითი განსაზღვრა. 
 

3-მეთილციკლოპენტან-1,1-დიძმარმჟავა 

                                                                

                                                               
0.322

1 0.0370= 8c 
                                 (14) 

                                                                (c = 0.0001 - 0.001M)                                                                                                                                             

                                                               
7 0.983

2 2.2029 · 10 c                            (15) 

                                                                (c =  0.0001 - 0.01M)                                                                
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' 6 0.652

2 6.4228 · 10 c                                (16) 

                                                                (c =  0.0001 - 0.003)                                                           

                                                               1.458 0.673pH lgc                           (17)                                                                 

                                                                 (c =  0.0001 - 0.01M) 

 

     ცის-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა 

 

                                                              
0.408

1 0.011155c                                     (18) 

                                                                (c =  0.0001 - 0.002M) 

                                                              
6 0.961

2 2.2439 · 10 c                                (19) 

                                                                (c =  0.0001M – 0.01M) 

                                                              
' 4 0.558

2  1.9529 · 10 c                                (20) 

                                                                 (c = 0.0001 - 0.004M)                                                              

                                                               1.953 – 0.592pH lgc                              (21)                                                                           

                                                                 (c =  0.0001 - 0.01M) 

 

ტრანს-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა 

 

                                                             
0.383

1 0.01377c                                      (22) 

                                                               (c =  0.0001 - 0.0005M) 

                                                              
6 0.957

2 3.012 · 10 c                                (23) 

                                                               (c =  0.0001M – 0.01M) 

                                                              
' 4 0.566

2 2.3496 · 10 c                                (24) 

                                                               (c =  0.0001 - 0.001M) 

                                                              1.913 –  0.601pH lgc                           (25) 

                                                               (c =  0.0001 - 0.01M) 
 

მიღებული შედეგები 
                  

1. ავტორების მიერ შემუშავებული სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების 

დისოციაციის პროცესების ანალიზის ორიგინალური მეთოდის გამოყენებით 

შესწავლილია ციკლოპენტანდიძმარმჟავების (3-მეთილციკლოპენტან-1,1-

დიძმარმჟავა, ცის-ციკლოპენტან-1-კარბონ-2-ძმარმჟავა და  ტრანს-ციკლოპენტან-

1-კარბონ-2-ძმარმჟავა) ელექტროლიტური დისოციაციის რთული პროცესების 

კანონზომიერებები.  

2. განსაზღვრულია ისეთი მნიშვნელოვანი დისოციაციის პარამეტრები, 

როგორიცაა ყველა საფეხურის ჩვეულებრივი და “პარციალური” ხარისხები (ეს 

უკანასკნელი სიდიდე ავტორების მიერ არის შემოთავაზებული), ყველა 
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ანიონისა და არადისოცირებული მჟავას მოლეკულების კონცენტრაცია, pH-ის 

სიდიდეები აღნიშნული მჟავების განზავებული ხსნარების კონცენტრაციის 

ფართო ინტერვალში (0.0001 - 0.01M).  

3. დებაი–ჰიუკელის თეორიის მეორე მიახლოების განტოლების დახმარებით 

გათვლილია ორივე მჟავას  სხვადასხვა ანიონებისა და წყალბადის იონების 

აქტიურობის კოეფიციენტები მჟავების კონცენტრაციის ზემოთ აღნიშნულ 

ინტერვალში.  

4. შემოთავაზებულია შედარებით მარტივი სახის ემპირიული განტოლებები, 

რომელთა დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დისოციაციის პარამეტრების 

სიდიდეების სწრაფი მიახლოებითი განსაზღვრა. 
  

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ელენე 

კვარაცხელია 

რუსუდან 

კურტანიძე 

ტრანს და ცის-

ეპოქსიქარვის 

მჟავების 

ელექტროლიტური 

დისოციაცია 

ISSN - 0132 - 1447 
 

Bull. Georg. Nat. 

Acad. Sci., 2019, 

ტ.13, № 1, გვ. 74-

78 

Tbilisi, Georgian 

National Academy 

Press 

5 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

   ავტორების მიერ შემოთავაზებული ორიგინალური მეთოდი „გადაფარებული 

წონასწორობების“ ეფექტის მქონე სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების 

ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესების ანალიზისათვის და მათი 

პარამეტრების გათვლისათვის გამოყენებული იყო  ტრანს და ცის-ეპოქსიქარვის 

მჟავების განზავებული ხსნარების თავისებურებათა შესასწავლად. გათვლილი იყო 

დისოციაციის ორივე საფეხურის ჩვეულებრივი და “პარციალური” ხარისხების, 

მოცემული მჟავების სხვადასხვა დამუხტული და დაუმუხტავი ფორმების 

კონცენტრაციების მნიშვნელობები. დებაი-ჰიუკელის განტოლების დახმარებით 

განსაზღვრული იყო წყალბადის იონებისა და მონო და დიანიონების 

აქტიურობისკოეფიციენტები. დადგენილი იყო აგრეთვე სხვადასხვა იონიზირებული 

და არაიონიზირებული ნაწილაკების დომინირების კონცენტრაციული უბნები. 

შემოთავაზებულია აგრეთვე  მარტივი ემპირიული განტოლებები  დისოციაციის 

სხვადასხვა პარამეტრების სიდიდეების სწრაფი მიახლოებითი გათვლისათვის. 
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5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

ელენე 

კვარაცხელია 

რუსუდან 

კურტანიძე 

მეთილენქარვის 

მჟავას 
ელექტროლიტური 

დისოციაციია;  

DOI: 10.32737/2221-
8688-2019-3-408-412; 

ISSN 2221-8688 

Chemical 

Problems, 2019, 

ტ. 17, № 3, გვ. 

408-412. 
 

ბაქუ, 

აზერბაიჯანი;  

აზერბაიჯანის 

ეროვნული 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

5 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

   ავტორების მიერ შემუშავებული სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების 

დისოციაციის პროცესების ანალიზის ორიგინალური მეთოდი გამოყენებულია  

მეთილენქარვის მჟავას დისოციაციის პარამეტრების  შესასწავლად. იყო 

განსაზღვრული სხვადასხვა საფეხურების დისოციაციის ხარისხების (მეორე 

საფეხურის „პარციალური“ ხარისხის ჩათვლით), სხვადასხვა იონიზირებული და 

არაიონიზირებული ფორმების კონცენტრაციების, წყალბადის იონებისა და დი- და 

მონოიონების აქტიურობის კონცენტრაციების მნიშვნელობები აღნიშნული მჟავების 

განზავებულ (0.0001 - 0.01M) ხსნარებში. დადგენილი იყო აგრეთვე სხვადასხვა 

იონიზირებული და არაიონიზირებული ნაწილაკების დომინირების 

კონცენტრაციული უბნები. შემოთავაზებულია შედარებით მარტივი სახის 

ემპირიული განტოლებები, რომელთა დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა 

დისოციაციის პარამეტრების სიდიდეების სწრაფი მიახლოებითი განსაზღვრა. 
 

 

 

 

 
 



ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

 L.Gurchumelia,G.Bezarashvili. GEORGIAN ACADEMY PRESS.  

ტ.13#. 3, გვ.50-54(იმპაქტ-

ფაქტორი 0,3) 

ISSN -0132-1447 

    

    

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

  

216770 

ლ.ღურჭუმელია –პრ. 

ხელმძღვანელი. 

 მ. ცარახოვი –პრ. 

კოორდინატორი 

ძირეთადი პერსონალი:  

ფ.ბეჟანოვი; 

ს.ტყემალაძე 

ახალი ტიპის ცეცხლმაქრი 

ფხვნილები და ქაფ–სუსპენზიები 

დამზადებული ადგილობრივი 

მინერალური ნედლეულის 

საფუძველზე 

2017 –2019 

 

     

     

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 



№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 L Gurchumelia.         Proceedings  of 19th Global 

Chemistry, Chromatography and 

Spectrometry Conference.  2019, 

New-York, USA 

ISSN:2150-3495 

DOI:104172|2150-3494-C1-033 

 

 L Gurchumelia, M. Tsarakhov, 

S. Tkemaladze, F. Bejanov. 

4th Edition of International 

Conference on Catalysis and 

Green Chemistry .   2019 

Tokyo, Japan 

 

ICG 2019(BOOK OF ABSTRACTS) 

Collaboration and Publishing 

partnerSpringer      

www.catalysis-

conferences.com 

 

 L Gurchumelia, L. 

Tkemaladze, O. Chudakiva. “ 

4th Edition of International 

Conference on Catalysis and 

Green Chemistry .   2019 

Tokyo, Japan 

 

 

ICG 2019(BOOK OF ABSTRACTS) 

Collaboration and Publishing 

partnerSpringer      

www.catalysis-

conferences.com 

 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 
„ახალიტიპის, 

ეკოლოგიურადუსაფრთხო
2019-2020 

ლ.ღურჭუმელია - პროექტის 

ხელმძღვანელი;  

http://www.catalysis-conferences.com/
http://www.catalysis-conferences.com/
http://www.catalysis-conferences.com/
http://www.catalysis-conferences.com/


ცეცხლდამცავიმასალებისც

ეცხლმედეგობისშესწავლა 

და მათი ეფექტური 

გამოყენების პირობების 

დადგენა“. 

 

ძირითადი შემსრულებლები:  

 მ. ცარახოვი;   ზ. ხუციშვილი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

პროექტის ფარგლებში მინერალური ნედლეულის: ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტებისა 

და თიხაფიქლების მაღალდისპერსული, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების საფუძველზე 

დამზადებული იქნა ახალი ტიპის მაღალეფექტური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო და იაფი 

პოლიურეთანული ცეცხლდამცავი საფარები, რომელთა 

დამზადებისტექნოლოგიაარსებითადგანსხვავდებასერიული წარმოებისიმპორტული 

ცეცხლდამცავი მასალების დამზადების ტექნოლოგიისაგან. ცეცხლდამცავი საფარი მზადდება 

შემკვრელი ნივთიერებებისა და შემავსებლის მექანიკურიშერევითდა არ საჭიროებს 

ძვირადღირებული, ფოსფორ და ჰალოგენშემცველი ანტიპირენების  დამატებას, რაც 

მნიშვნელოვნად აისახება მასალის დაბალ თვითღირებულებაზე იმპორტულ ანალოგებთან 

შედარებით. 

   შემკვრელად  შევარჩიეთ პოლიურეთანული  ფისები, რომელთა პოპულარობა 

განპირობებულია დაბალი  ფასით,    დამზადების  მარტივი  ტექნოლოგიური პროცესით, 

მაღალი ექსპლოატაციური თვისებებითა და  ხანძარუსაფრთხოებით (ძნელადაალებადი –

წვადობის ჯგუფი В1). 
შემავსებლად ვიყენებთ ჩვენს მიერ შემუშავებულ  მინერალური ნედლეულის (ცეოლითების, 

პერლიტების, დოლომიტებისა და თიხაფიქლების) მაღალდისპერსულ კომპოზიციურ ცეცხლმაქრ 

ფხვნილებს( პროექტი – #GNSF/ST07/4-184`უჰალოგენო, არატოქსიკური, მინერალური 

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების  შემუშავება“ და პროექტი – #GNSF –216770 „ახალი 

ტიპის ცეცხლმაქრი ფხვნილები და ქაფ–სუსპენზიები დამზადებული ადგილობრივი 

მინერალური ნედლეულის საფუძველზე“), რომლებიცხასიათდებიან  მაღალი ინჰიბიტორული 

თვისებებითა და ცეცხლმაქრი უნარით. ისინი ანტიპირენების მსგავსად, ალის ზონაში ახდენენ  

წვის პროცესების ინჰიბირებას, ხოლო ზედაპირულ ზონაში წარმოქმნიან  იზოლაციურ დამცავ  

ფენას, რომელიც აფერხებს სითბოს გადაცემას  წვად  მასალაზე,  გამორიცხავს  წვადი მასალის 

უშუალო კონტაქტს ჰაერთან და ზრდის მასალის ცეცხლმედეგობას.  ამავე დროს აღსანიშნავია, 

რომ ისინი ინერტული ანტიპირენების მსგავსად  არ მონაწილეობენ  პოლიმერის მიღების  

პროცესში,  შესაძლებელია  მათი  მექანიკური  შერევა   შემკვრელ პოლიმერულ ნივთიერებასთან 

გადამუშავების დროს,  ხოლო  მათგან  განსხვავებით  კი  ხასიათდებიან მაღალი 

ექსპლოატაციური თვისებებით, არ ხდება მათი მიგრაცია მასალის ზედაპირზე  და გამორეცხვა 

ექსპლოატაციის პერიოდში. მაშასადამე, ჩვენს მიერ შერჩეული შემავსებლები კომპოზიციურ 

ცეცხლდამცავ მასალებში თვითონ  შეასრულებენ ინერტული ანტიპირენების როლს. 

 

        მიღებული ცეცხლდამცავი საფარის ექსპლოატაციური მახასიათებლები: ადგეზიური  

სიმტკიცე, სიმტკიცე დარტყმისას, საფარის  სიმკვრივე, ჰიგროსკოპულობა და ხელოვნური 

დაბერება განისაზვრება სტანდარტული ლაბორატორიული მეთოდებით. 



ცეცხლდამცავი მასალების ეფექტურობის  შეფასება ხდება სახანძრო–ტექნიკური 

მახასიათებლების კომპლექსით (წვადობა, აალება, ალის გავრცელება, კვამლწარმოქმნა  და 

ტოქსიკურობა) რომელთა შერჩევა ხდება  მასალების  ფუნქციონალური დანიშნულებისა  და 

გამოყენების სფეროების  შესაბამისად.  ჩვენს მიერ შემუშავებული ცეცხლდამცავი საფარისათვის  

შერჩეულია  მახასიათებლები: წვადობა,  ალის გავრცელება და კვამლწარმოქმნა. 

სახანძრო–ტექნიკური მახასიათებლები განისაზღვრება საცეცხლე გამოცდების სხვადასხვა 

სტანდარტული მეთოდებით. 

–  წვადობის შესწავლისას საწყის ეტაპზე  ხდება წვად მასალათა ჯგუფის დადგენა „საცეცხლე 

მილის“ მეთოდით – GOST 1708-71, რომელიც გამოიყენება  სამშენებლო მასალებისათვის  

წვადობის ჯგუფის დასადგენად. 

წვადობის ძირითადი მახასიათებლებია:  დამოუკიდებლად წვის დრო -  t (წმ.);   მასალის 

დაზიანების ხარისხი მასის მიხედვით (მასის დანაკარგი)– mS ,%;  

რომელც გამოითვლება ფორმულით: 

100
1

21 



m

mm
Sm  

 სადაც,  1m  - არის ნიმუშის მასა გამოცდის წინ,  გრ; 

2m  - მასა  გამოცდის შემდეგ.   

 დაზიანების ხარისხი სიგრძის  მიხედვით – %LS  
რომელიც გამოითვლება ფორმულით: 

100
1

21 



S

SS
SL  

1S - ნიმუშის სიგრძე გამოცდის წინ, სმ; 

2S - დაზიანებული ნიმუშის სიგრძე, სმ. 

 წვადობის   მიხედვით  მასალები იყოფა: უწვადი, ძნელადწვადი,  და წვადი მასალები.  

მასალა ითვლება წვადად თუ დამოუკიდებლად წვის დრო  t > 1წთ და მასის დანაკარგი mS > 20%;  

მასალა ითვლება ძნელადწვადად თუ დამოუკიდებლად წვის დრო   t < 1წთ  და მასის დანაკარგი  

20%  > mS > 9 % ; მასალა ითვლება უწვადად თუ დამოუკიდებლად წვის დრო   t < 1 წთ  და მასის 

დანაკარგი mS <  9 % .    

    აღსანიშნავია, რომ  მასალებისათვის, რომელთა მასის დანაკარგი  mS <  20%  ან მასის დანაკარგი   

mS > 20%  და  დამოუკიდებლად წვის დრო   t  < 1 წთ   წვადობის ჯგუფის დადგენა  „საცეცხლე 

მილის“ მეთოდით ვერ ხერხდება.  მათი ეფექტურობის დადგენა ხდება სახანძრო–ტექნიკური 

მახასიათებლების კომპლექსური  შეფასებით. 

 

-  აალების ძირითადი მახასიათებელია სითბური ნაკადის  კრიტიკული ზედაპირული სიმკვრივე 

- Q  (კვტ/მ2),  როდესაც ხდება მასალის აალება. აალების უნარის მიხედვით მასალები იყოფა:  

ძნელად აალებადი - В1 ( Q >35კვტ/მ2),  ზომიერად  აალებადი - В2 ( Q  20 – 35კვტ/მ2)   და ძლიერ 

აალებადი - В3 (Q <20კვტ/მ2). 

 



-  ალის გავრცელების ძირითადი მახასიათებელია სითბური ნაკადის  კრიტიკული ზედაპირული 

სიმკვრივე - Q  (კვტ/მ2),  როდესაც ხდება ალის  გავრცელების შეწყვეტა. ალის გავრცელების 

უნარის მიხედვით მასალები იყოფა 4 ჯგუფად: არაგავრცელებადი - РП1 (Q > 11 კვტ/მ2),  

მცირედგავრცელებადი - РП2  (Q  8 – 11კვტ/მ2), ზომიერადგავრცელებადი - РП3 (Q 5–8კვტ/მ2) და 

ძლიერგავრცელებადი  -РП4 (Q <5კვტ/მ2 ).  

 

- კვამლწარმოქმნის  ძირითადი მახასიათებელია კვამლწარმოქმნის კოეფიციენტი – 

Д (მ.კგ), მასალის წვის  ან დესტრუქციისას  გამოყოფილი კვამლის ოპტიკური სიმკვრივე. 

კვამლწარმოქმნის კოეფიციენტის  მიხედვით მასალები იყოფა 3 ჯგუფად: მცირედ 

კვამლწარმომქმნელი - Д1< 50 მ/კგ,  საშუალოდ კვამლქარმომქმნელი Д2 – 50 – 500 მ/კგ  და 

ძლიერ კვამლწარმომქმნელი- ДЗ >500 მ/კგ.  
 

ექსპერიმენტულიკვლევები ჩატარებულიახის  მასალებისათვის ცეცხლდამცავი საფარის 

დასამზადებლად. ცეცხლდამცავი საფარი მზადდება პოლიურეთანული ფისებისა და 

ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტებისა და თიხაფიქლების მაღალდისპერსული 

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების  მექანიკური შერევით. მიღებული საფარებისათვის  

სტანდარტული ლაბორატორიული მეთოდებით შევისწავლეთ  ექსპლოატაციური 

თვისებები:ადგეზიური სიმტკიცე,სიმტკიცე დარტყმისას,  ჰიგროსკოპულობა და ხელოვნური 

დაბერე- 

ბა (ცხრილი 1.)    წვადობის უნარი (КИ) და ცეცხლმედეგობა – „საცეცხლე მილი“–GOST 1708-

71მეთოდით, რომელიც გამოიყენება  სამშენებლო მასალებისათვის  წვადობის ჯგუფის 

დასადგენად. 

 

საფარისექსპლოატაციურითვისებევბი 

ცხრილი 1 

 ცეცხლდამცავი საფარები  

 

ჰიგროსკ

ოპულობა 

% 

ადგეზი-

ური 

სიმტკიცე 

MPa 

სიმტკი

ცე 

დარტყმ

ისას 

სმ 

ხელობნური 

დაბერება 

1 ცომპზიციური ცეცხლ-

მაქრი ფხვნილები – 40% 

პოლიურეთანული  

 ფისი - 60% 

0.1 1.4     75 ატმოსფერულად 

მდგრადი 

2 ცომპზიციური ცეცხლ-

მაქრი ფხვნილები- 50%  

პოლიურეთანული  

 ფისი -  - 50% 

0.11 
 

1.35     73 ატმოსფერულად 

მდგრადი 

3 ცომპზიციური ცეცხლ-

მაქრი ფხვნილები- 60%   

0.12 
 

1.25     72 ატმოსფერულად 

მდგრადი 



პოლიურეთანული  

 ფისი - - 40% 

 

                                                  საფარის ცეცხლმედეგობა 

                                                                                                                  ცხრილი  2 

 

 

ექსპერიმენტული კვლევების საფუველზე დადგენილია, რომ მიღებული საფარები 

ექსპლოატაციური თვისებებით არ ჩამოუვარდებიან იმპირტულ ანალოგებს, ხოლო წვადობის 

ჯგუფის მიხედვით ისინი მიეკუთვნებიან  ძნელადწვად მასალებს. ასევე დადგენილია, რომ 

პოლიურეთანულ ფისებში შემავსებლის დამატებით მათი წვადობის უნარი მნიშვნელოვნად 

მცირდება (КИ25%–დან 40–45%–მდე იზრდება), ექსპლატაციური თვისებები უმნიშვნელოდ 

იცვლება, ხოლო ცეცხლმედეგობა მნიშვნელოვნად იზრდება. რაც უფრო მაღალეფექტური 

ცეცხლდამცავი საფარების დამზადების საშუალებას გვაძლევს.   

ამრიგად, მიღებული საფარები თავიანთი ექსპლოატაციური თვისებებითა და ცეცხლმედეგობით  

სრულად დააკმაყოფილებენ მშენებლობაში გამოყენებული მასალებისადმი   ნორმატიული 

დოკუმენტაციით  წაყენებულ მოთხოვნილებებს და იმპორტული ანალოგებისაგან განსხვავებით 

იქნებიან არატოქსიკური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო და გაცილებით იაფი.აქედან გამომდინარე 

  

ცეცხლდამცავი საფარები  

 

მასის 

დანაკარგ

ი 

mS (%), 

დაზიანების 

ხარისხი სიგრძის 

მიხედვით 

%LS
 

დამოუკიდე

ბლადვწვის 

დრო 

tcr (წმ); 

წვადობის 

ჯგუფი 

1 კომპზიციური ცეცხლ-მაქრი 

ფხვნილები – 40% 

პოლიურეთანული  

 ფისი - 60% 

 

11.0 

 

70 

 

>40 

ძნელადწვადი 

 

1 

 

კომპზიციური ცეცხლ-მაქრი 

ფხვნილები- 50%  

პოლიურეთანული  

 ფისი -  - 50% 

 

10,5 

 

 60 

 

>30 

ძნელადწვადი 

 

2 

 

კომპზიციური ცეცხლ-მაქრი 

ფხვნილები- 60%   

პოლიურეთანული  

 ფისი - - 40% 

 

9,4 

 

50 

 

<20 

 

ძნელადწვადი 



შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს მიერ მიღებული ცეცხლდამცავი საფარები ახლოს იქნებიან 

ბაზრის რეალურ მოთხოვნილებებთან.   

 

 
 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 
2018770 2017– 2019 ლ.ღურჭუმელია –პრ. 



ხელმძღვანელი. 

 მ. გარახოვი –პრ. 

კოორდინატორი 

ძირეთადი პერსონალი:  

ფ.ბეჟანოვი; ს.ტყემალაძე4 

დასრულებულიკვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული დაპრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

     პროექტის მოზანია ადგილობრივი მინერალური ნედლეულის საფუძველზე უჰალოგენო, 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო, მაღალეფექტური, უვივერსალური და იაფი ცეცხლმაქრი ფხვნილების 

მიღება, რომელთათვისაც  დამახასიათებელია კარგი შეთავსებადობა წყალთან და ქაფთან და მათ 

საფუძველზე მაღალეფექტური  ქაფ–სუსპენზიების დამზადება,  რომლებსაც ექნებათ უფრო 

მაღალი ცეცხლმაქრი უნარი ვიდრე ცალკე აღებულ წყალს, ქაფსა და ფხვნილებს.  პროექტის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: მოდიფიცირებული , 

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების დამზადება; მათი ექსპლოატაციური  თვისებებისა და 

ცეცხლმაქრი უნარის შესწავლა; მიღებული ცეცხლმაქრი ფხვნილების საფუძველზე ქაფ–

სუსპენზიების დამზადება. მათი ექსპლოატაციური  თვისებებისა და ცეცხლმაქრი უნარის 

შესწავლა;  ცეცხლმაქრი უნარის განსაზღვის ლაბორატორიული მეთოდიკის შემუშავება;  ქრობის 

მექანიზმის დადგენა;  პერსპექტიული ცეცხლმაქრი ფხვნილებისა და ქაფ–სუსპენზიებისათვის 

ეფექტური ქრობის  პირობებისა და გამოყენების სფეროების დადგენა. 

    პროექტის განხორციელების შედეგად, ადგილობრივი მინერალური ნედლეულის: 

ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტების, თიხა–ფიქლების,  ბარიტ–კალციტებისა და  

ამოფოსების   საფუძველზე  მიღებულია ახალი ტიპის, მაღალეფექტური ცეცხლმაქრი ფხვნილები,  

რომელთათვისაც დამახასიათებელია კარგი შეთავსებადობა წყალთან და ქაფთან და მათ 

საფუძველზე დამზადებულია  ეკოლოგიურად უსაფრთხო  ქაფ-სუსპენზიები,  რომლებსაც აქვთ 

უფრო მაღალი ცეცხლმაქრი უნარი ვიდრე ცალკე აღებულ ფხვნილს, ქაფსა და წყალს.    

მინერალური ნედლეული შერჩეულია მათი მაღალი  ექსპლოატაციური თვისებებისა  და იმ 

ფაქტორების  გათვალისწინებით,  რომლებიც მიუთითებენ  წვის პროცესების ინჰიბირებაზე.  

ექსპერინენტული  კვლევებით დადგენილია,  რომ ცეოლითები ხასიათდებიან მაღალი  

ადსორბციული თვისებებითა და დაბალი კოშტვადობით. ამიტომ კომპოზიციურ მასალებში 

თვითონ ასრულებენ ჰიდროფობიზატორების როლს. ამრიგად ცეცხლმაქრი ფხვნილები 

მზადდება მინერალური ნედლეულის მექანიკური  შერევით და არ საჭიროებს ძვირადღირებული, 

ჰალოგენშემცველი ჰიდროფობოზატორების დამატებას, რაც მნიშვნელოვნად აისახება მიღებული 

ფხვნილების დაბალ თვითღირებულებაში იმპორტულ ანალოგებთან შედარებით. შევისწავლეთ 

ფხვნილების კოშტვადობის დამოკიდებულება დისპერსულობაზე და ფხვნილების ოპტიმალური 

დისპერსულობა (250–მკმ) შევარჩიეთ  ისე  რომ კოშტვადობა იყოს მინიმალური და ადგილი 

ჰქონდეს ქრობის როგორც ჰომოგენურ ასევე  ჰეტეროგენულ ეფექტს.  ექსპლოატაციური 



თვისებები შევისწავლეთ სტანდარტული ლაბორატორიული მეთოდებით.  ხოლო ცეცხლმაქრი 

უნარის მახასიათებლები შევარჩიეთ ორივე   ( ჰომოგენური და ჰეტეროგენული) ეფექტის  

გათვალისწინებით: 

                    – ქრობის „ზედაპირული კონცენტრაციის შებრუნებული სიდიდე –  1/CnS. 

                    – ატომური ჟანგბადის რეკომენდაციის  კოეფიციენტი  –  0. 

    შევისწავლეთ დამოკიდებულება ამ მახასიათებლებს შორის და დავადგინეთ ქრობის  

მექანიზმი. 

ექსპერიმენტული კვლევების საფუძველზე  დადგენილია, რომ მიღებული ფხვნილები 

ეფექტურობით არ ჩამოუვარდებიან სერიული წარმოების იმპორტულ ფხვნილებს და მათგან 

განსხვავებით არიან უჰალოგენო, ეკოლოგიურად  უსაფრთხო და გაცილებით ( დაახლოებით 1.5 – 

2–ჯერ) იაფი. ხასიათდებიან  წყალთან და ქაფთან მაღალი შეთავსებდობით.  ფხვნილები 

მარტივად ერევა წყალს, მისი ნაწილაკები თანაბრად ნაწილდება წყალში და  არ ხსება მათი 

შეწეპება და  კონსოლიდირება. მიღებულ  სუსპენზიებში ზედაპირულად აქტიური 

ნივთიერებების დამატება ზრდის წყლის ზედაპირულ დაჭიმულობას  დაშეღწევადობისუნარს, 

ამავედროსახდენსფხვნილისსრულ ფლოტაციას, 

რისგამოცმოსახერხებელიხდებაფხვნილისგაფრქვევაწყალთან და ქაფთანერთად. ამრიგად ქაფ–

სუსპენზიები მზადდება მარტივი ტექნოლოგიით –  ფხვნილის, წყლისა და ამქაფებლის 

მექანიკური შერევით. მიღებულქაფ-

სუსპენზიებსაქვთფხვნილებთანშედარებითგაცილებითმაღალიგამაცივებელიეფექტი და  

შეღწევადობა,ხოლოწყლისადაქაფებისაგანგანსხვავებითისინიახდენენწვისპროცესებისროგორცჰო

მოგენურასევეჰეტეროგენულინჰიბირებას. მაშასადამე,  ქაფ–სუსპენზიებს აქვთ უფრო მაღალი 

ცეცხლმაქრი უნარი ვიდრე ცალკე აღებულ წყალს, ქაფსა და ფხვნილებს, რის გამოც მათი 

გამოყენება შესაძლებელია მასშტაბური ხანძრების, კერძოდ ტყის ხანძრების ქრობისათვის.  

ცეცხლმაქრი მასალების მასშტაბური   გამოყენებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია ხანძრის კერაში 

მათი მიწოდების რეჟიმის დადგენა, რაც განისაზღვრება ქრობის ოპტიმალური პიტობებით.  

ქრობის ოპტიმალური  პირობების დასადგენად საჭიროა ცეცხლმაქრი უნარის მახასიათებლებს 

(ქრობის დრო- (წმ), ცეცხლმაქრი მასალის მიწოდების ინტენსივობა – I (კგ/მ2∙წმ) და  მასური 

ხარჯი – G (კგ/m2) ) შორის დამოკიდებულების  შესწავლა. .ცეცხლმაქრი უნარის  მახასიათებლების 

განსაზღვრისათვის ტრადიციულად იყენებენ პოლიგონურ მეთოდებს, რომლებიც 

ითვალისწინებს სხვადასხვა კლასის სტანდარტული ხანძრების ქრობას ცეცხლმაქრი 

კონსტრუქციების გამოყენებით.  ასეთი პოლიგონური გამოცდები არის საკმაოდ 

ძვირადღირებული.  ისინი მოითხოვენ როგორც ცეცხლმაქრი მასალების, ასევე საწვავის დიდი 

რაოდენობით ხარჯვას. ამიტომ, პროექტის ფარგლებში, ხანძრების განვითარების ნორმატიული 

პირობების გათვალისწინებით,  შემუშავებულია ცეცხლმაქრი უნარის განსაზღვრის 

ლაბორატორიული მეთოდიკა, რომელიც ფხვნილებისა და საწვავის მცირე ხარჯვის პირობებში, 

საშუალებას გვაძლევს 



განვსაზღვროთფხვნილებისცეცხლმაქრიუნარიმათიხანძრისკერაშისხვადასხვაინტენსივობითმიწ

ოდებისშემთხვევაში.  აღნიშნული მეთოდით განვსაზღვრეთ   ცეცხლმაქრი უნარის 

მახასიათებლები.  შევისწავლეთ  ქრობის დროისა და მასური ხარჯის დამოკიდებულება 

მიწოდების ინტენსივობაზე და დავადგინეთ  ქრობის ოპტიმალური პირობა:   ხანძრის კერაში 

ცეცხლმაქრი ფხვნილის მიწოდების ინტენსივობა  I _ 0,6 _1,0kg/m2·wm,რომელიც უზრუნველყოფს 

ხანძრის ჩაქრობას მინიმალურ დროში, ფხვნილის მინიმალური ხარჯით( რომელიც არ აღემატება) 

–    G = 0,8 _ 1,2kg/m2. 

 

 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 



 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

L.Gurchumelia,G.Bezarashvili 
„ To the 

Question of 

Thermal 

Inhibition of 

Flame.“ 

 

GEORGIAN 

ACADEMY PRESS.    

თბილისი, 

საქართველო 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

წარმოდგენილინაშრომისმიზანსშეადგენსთეორიულგაანგარიშებათასაფუძველზეიმისგარკვე

ვა, 

შეუძლიათუარათერმულინჰიბირებასაქტიურიკონკურენციაგაუწიოსწვისზონაშისითბოგამო

ყოფას. მოდელურპროცესადშერჩეულიიყოალისგავრცელებამეთანი-

ჰაერისსტექიომეტრულნარევში. 

მაინჰიბირებელაგენტებსწარმოადგენსსხვადასხვადიამეტრისმქონეNaCl-

ისმყარისფერულინაწილაკები. 

გამოთვლილიქნაალისზონაშისითბოგამოყოფისადამყარნაწილაკებზესითბოგადაცემისსიჩქა

რეები. 

შესაბამისინტეგრალურგამოსახულებათაამოხსნისათვისგამოყენებულიიყოსიმპსონისწესი. 

მიღებულიშედეგებისსაფუძველზეშეიძლებადავასკვნათ, 

რომარაორგანულმარილთამყარინაწილაკებისმიერალისგაცივებისეფექტსრეალურადშეუძლი

ამნიშვნელოვანიწვლილიშეიტანოსწვისრეაქციისინჰიბირებისჯამურპროცესში. 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

  ლ. ღურჭუმელია 

 

“ Fabrication of new types, 

environmentally safe fire - 

protective covers based on fire- 

 

May 13-14, 2019  



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 ლ. ღურჭუმელია 

 

extinguishing  powders of raw 

materials.”   

 

  „Elaboration of new types fire-

protective  cowers based on 

environmentally -safe fire-

extinguishing powders“ 

 

          Tokyo, Japan 

 

 

 

2019, New-York, USA 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 



1 
 

ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

 

სსიპრ.აგლაძისარაორგანულიქიმიისადაელექტროქიმიისინსტიტუტი 

- -- - - არაორგანული ნივთიერებათა ფიზიკა-ქიმიის  ლაბორატორია- - - -  

 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 М.Абесадзе 

Н.Гегешидзе 

М.Цинцадзе 

of XIII International Scientific 

Conference of postgraduates, masters 

and young researchers on “ACTUAL 

PROBLEMS OF CHEMSTRY” 

dedicated to 96th anniversary of 

National Lider HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 

 

2 З.Гогберашвили 

Н.Киласония 

М.Цинцадзе 

of XIII International Scientific 

Conference of postgraduates, masters 

and young researchers on “ACTUAL 

PROBLEMS OF CHEMSTRY” 

dedicated to 96th anniversary of 

National Lider HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 

 

3 М.Цинцадзе 

М.Копиашвили 

Н.Имнадзе 

of XIII International Scientific 

Conference of postgraduates, masters 

and young researchers on “ACTUAL 

PROBLEMS OF CHEMSTRY” 

dedicated to 96th anniversary of 

National Lider HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 

 

4 М.Цинцадзе 

И.Угрехелидзе 

А.М.Магеррамов 

of XIII International Scientific 

Conference of postgraduates, masters 

and young researchers on “ACTUAL 

PROBLEMS OF CHEMSTRY” 

dedicated to 96th anniversary of 

National Lider HEYDAR ALIYEV 

(may 15-16) BAKI - BAKU – 2019 

 

5 
Гегешидзе Н. 

Арабули Л. 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 



2 
 

Схиртладзе Л. 

Цинцадзе М. 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

გვ.22. თბილისი  2019 

6 

Абесадзе М 

Цинцадзе М. 

Гегешидзе Н. 

Цинцадзе Г. 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

გვ.22. თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

7 

ა.მამულაშვილი 

ნ.გეგეშიძე 

ნ.ბოლქვაძე 

თ.ედილაშვილი 

გ.ცინცაძე 

 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

გვ.22. თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

8 

ნ.კილასონია 

ს.ბითაძე 

მ.მამისეიშვილი 

მ.ცინცაძე 

 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

გვ.22. თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

9 

ნ.ფრანგშვილი 

მ.ცინცაძე 

ნ.კილასონია 

მ.კერესელიძე 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

გვ.22. თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

10 

მ.ქოჩიაშვილი 

ნ.იმნაძე 

დ.ღუღუნიშვილი 

მ.ცინცაძე 

ფ.ჩირაგოვი 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

გვ.22. თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 

 

11 

Угрехелидзе И. 

Имнадзе Н. 

Тусиашвили Т. 

Цинцадзе М. 

Чырагов Ф. 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

გვ.22. თბილისი  2019 

ISBM 978-9941-8-1875-2 
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ნ.მარგველაშვილი 

მ.ცინცაძე 

თ.გიორგაძე 

ე.თოფურის 

ე.კალანდია 

ვიქტორ ერისთავის 80 

წლისთავისათვის მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს 

დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. 

ISBM 978-9941-8-1875-2 
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გვ.22. თბილისი  2019 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

______არაორგანული ნივთიერებათა ფიზიკა-ქიმიის   ლაბორატორია ________ 

ხელმძღვანელი: ქ.მ.დ., პროფ. მაია ცინცაძე 

ქ.მ.კ., მ.კერესელიძე 

ქ.მ.კ., ლ.სხირტლაძე 

ქ.მ.კ., დ.ლოჩოშვილი 

ქ.მ.კ., ნ.გეგეშიძე 

ქ.მ.კ., ნ.კილასონია 

ს.ჭიჭინაძე 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 

1. კობალტის ქლორიდული და 

თიოციანატური 

კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი და კვლევა 

 

2017-2019 

ხელმძღ. პროფ. მ.ცინცაძე 

შემსრულებლები: 

ქ.მ.კ., მ.კერესელიძე 

ქ.მ.კ., ლ.სხირტლაძე 

ქ.მ.კ., დ.ლოჩოშვილი 

ქ.მ.კ., ნ.გეგეშიძე 

ქ.მ.კ., ნ.კილასონია 

ს.ჭიჭინაძე 

 

 
       სინთეზირებულია  კობალტ(II) - ის ქლორიდული, თიოციანატური, ნიტრატული და 

სულფატური 4 ახალი შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი პარა-

დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონ - (L)  - სა  და 2 - ამინო - 6 - 
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მეთილპირიდინი  - (L1)  -  თან. ყველა ნაერთი გამოყოფილია მყარ მდგომარეობაში.  დადგენილია 

მათი ქიმიური შედგენილობა, შეფერილობა, ლღობის ტემპერატურა და ხსნადობა ორგანულ და 

არაორგანულ გამხსნელებში.   

სინთეზირებული ნაერთები შესწავლილია თერმოგრავიმეტრული მეთოდით და შთანთქმის 

ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდით.  დადგენილია ორგანული ლიგანდების, წყლის 

მოლეკულების და აციდოლიგანდების  კოორდინირების წესი სინთეზირებულ ნაერთებში და 

კომპლექსის შიდა სფეროში ლიგანდის შესვლის ფორმა.  

როგორც  შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების შესწავლა ააჩვენებს,  რომ L 1ლითონთან 

კოორდინაციულ ბმებს წარმოქმნიან ჰეტეროციკლის აზოტის ატომის საშუალებით, ხოლო 

ჰიდრაზონის L - ის მოლეკულები კოორდინირებული არიან ცენტრალურ ატომებთან კარბონილის 

ჯგუფის ჟანგბადის და აზომეთინური ჯგუფის აზოტის ატომებით. შესაბამისად, წარმოიქმნება 

ხუთწევრიანი ლითონოციკლები, რაც შეეხება ჰეტეროციკლის აზოტის ატომს, იწ სპექტრების 

მონაცემების მიხედვით ჰიდრაზონების მოლეკულების აღნიშნული ატომები ლითონ - 

კომპლექსწამომქმნელთან კოორდინაციულ ბმას არ წარმოქმნიან.   რაც შეეხება წყლის მოლეკულებსა 

და აციდოლიგანდების, კერძოდ, NO3-, Cl-, SO42-, NCS- და წყლის მოლეკულების ადგილი შიდა თუ 

გარე საკოორდინაციო სფეროში განხილულია იწ სპექტრების მონაცემების მიხედვით.  

        მიღებული მონაცემების შეჯამების და გაანალიზების საფუძველზე მოწოდებულია 

სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების სტურქტურები. შთანთქმის ინფრაწითელი 

სპექტრები. 

 2.    

 3.    

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

 

აცეტონის 

იზონიკოტინოილჰიდრაზონთ

ან ზოგიერთი ლითონის 

კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი და კვლევა 

2017-2010 

პროფ.მ.ცინცაძე 

დოქტორანტი ნ. ფრანგიშვილი 

ასოც.პროფ.ნ.კილასონია 

 

სინთეზირებულია ახალი ჰიდრაზონი -  აცეტონის იზონიკოტინოილჰიდრაზონი. შესწავლილია მისი 

ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისება და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრი.  ჰიდრაზონის 

მოლეკულა შესწავლილია კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. გათვლილია 

მოლეკულის ძირითადი სტრუქტურული და გეომეტრიული მახასიათებლები. სინთეზირებული 

ჰიდრაზონის საფუძველზე მიღებულია ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთები.  

ჰიდრაზონისმოლეკულისკვანტურ-ქიმიურიკვლევანახევრადემპირიული AM1 მეთოდით ჩატარდა  

სხვადასხვაგამხსნელში (წყალი, ეთანოლი, მეთანოლი, აცეტონი, დიმეთილფორმამიდი, 

დიმეთილსულფოქსიდი, ქლოროფორმიდაჰექსანი). შედეგადდადგენილია 

სხვადსხვაგამხსნელისგავლენამოლეკულისკომპლექსწარმოქმნისუნარზედამისსხვადასხვამახასიათებ

ლებზე, რაც მიზანმიმართული სინთეზის პროგნოზირების  საშუალება იძლევა. 

 
სამუშაოსმომდევნოეტაპზეჩატარებულია აცეტონისიზონიკოტინოილჰიდრაზონისსინთეზი.  

მიღებული ნივთიერება გამოყოფილია წვრილკრისტალური ჩალისფერი ფხვნილის სახით. ჰაერზე 
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მდგრადია.  შევისწავლეთ სინთეზირებული ჰიდრაზონის ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელში და 

განვსაზღვრეთ მისი ლღობის ტემპერატურა. ასევე, სინთეზირებული ჰიდრაზონი შესწავლილ იქნა იწ 

სპექტროსკოპული მეთოდით. 

 

კობალტის შერუეულლიგანდიანი 

კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი. 

2018-2020 ასოც.პროფ.ნ.კილასონია 

 

ორი ორგანული ლიგანდის - პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის და 2-

ამინო-6-მეთილპირიდინის გამოყენებით სინთეზირებულია კობალტის შერეულლიგანდიანი 

კოორდინაციული ნაერთი. მარილების სახით შერჩეულია კობალტის ქლორიდი, სულფატი, ნიტრატი 

და თიოციანატი. სინთეზირებული ნაერთები გამოყოფილია მყარი სახით. შესწავლილია მათი 

ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელში, ლღობის ტემპერატურა და სხვ. ნაერთების  აღნაგობა დადგენილია 

შთანთქმის იწ სპექტროსკოპიის მეთოდის გამოყენებით და იგეგმება მათი ბაქტერიციდული 

თვისებების შესწავლა. 

 

3d-ლითონების კოორდინაციული 

ნაერთების სინთეზი და იწ 

სპექტრებს კვლევა 

2017-2020 

პროფ. მ.ცინცაძე 

ასოც.პროფ. ნ.გეგეშიძე 

დოქტორ. მ.აბესაძე 

 

კვლევის საგანს წარმოადგენს გარდამავალ ლითონთა კომპლექსური ნაერთების სინთეზი N,N-

დიმეთილფორმამიდთან.  

 N,N-დიმეთილფორმამიდი ცნობილია როგორც კარგი აპროტონული გამხსნელი. მისი 

გამოყენების სფერო საკმაოდ ფართოა, ერთ-ერთი არის ფარმაცევტული წარმოება. ამრიგად, ე.წ. 

„სიცოცხლის ლითონების“ კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი აღნაგობის და ბიოლოგიური 

აქტივობის კვლევა საინტერესო ამოცანაა.ჩატარებულია  N,N-დიმეთილფორმამიდის კვანტურ-

ქიმიური გათვლები ნახევრად ემპირიული  AM1 მეთოდით. დადგენილია ამ მოლეკულის ზოგიერთი 

გეომეტრიული და სტრუქტურული მახასიათებლები სხვადასხვა გამხსნელში. გამხსნელებად 

შერჩეულია წყალი, დიმეთილსულფოქსიდი, მეთანოლ, ეთანოლი, ქლოროფორმი, ჰექსანი. 

 ყველა გამხსნელის პირობებში მოლეკულის წარმოქმნის სითბოს უარყოფითი მნიშვლებობა 

აქვს  რაც იმაზე მიუთითებს, რომ გამხსნელები მნიშვნელოვნად ზრდიან მოლეკულების 

მდგრადობას. გათვლების საფუძველზე გამოვლენილია მოლეკულებში დონორი ატომები.  

 სინთეზირებულია კობალტის (II), ნიკელის (II), სპილენძის (II), თუთიის, მანგანუმის (II) და 

კადმიუმის (II) ქლორიდული და სულფატური კოორდინაციული ნაერთები N,N-

დიმეთილფორმამიდთან. გამხსნელად შერჩეულ იქნა ეთილის სპირტი. მიღებულია 

წვრილკრისტალური ან ფხვნილისებრი ნივთიერებები.  ყველა გამოყოფილი ნივთიერება მდგრადია 

ჰაერზე. შესწავლილია მათი ზოგიერთი მახასიათებელი: შეფერილობა, ლღობის ტემპერატურა, 

ხსნადობა სხვდასხვა გამხსნელში, ჩატარებულია ელემენტური ანალიზი. 

 სინთეზირებულ ნაერთებში დიმეთილფორმამიდის კოორდინირების  წესის დადგენის 

მიზნით შესწავლილია ნაერთების იწ სპექტრები. 

 

ნიკელის შერეულიგანდიანი 

კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი 

2017-2020 ასოც.პროფ. ნ.გეგეშიძე 

 

პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნის 

კანონზომიერებების შესწავლა კოორდინაციული  ქიმიის მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  

განსაკუთრებულად საინტერესოა შემთხვევები, როდესაც საკოორდინაციო სფეროში ერთდროულად 

იმყოფებიან სხვადასხვა ლითონების იონები და ორგანული ლიგანდები. ამ შემთხვევაში დგება 

საკითხი ლითონების და ლიგანდების ურთიერთგავლენის და მათ თავსებადობის შესახებ. ამგვარ 

სისტემებში მონობირთვულ ჰეტეროლიგანდურ კომპლექსებთან ერთად ინტერეს წარმოადგენენ 

პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსები.  

ბიბირთვული ჰეტეროლიგანდური ნაერთების სინთეზის მიზნით ლიგანდებად შერჩეულია 

დიმეთილფორმამიდი, იზონიკოტინამიდი. სინთეზირებულია ნიკელის შერეულლიგანდიანი 



6 
 

კომპლექსური ნაერთი Ni(SCN)2(DMF)2(ინმა)2. აგრეთვე სინთეზირებულია ბიმეტალური 

ჰეტეროლიგანდური კომპლექსური ნაერთები  [Ni(DNF)6][Ni(SCN)4]  და [Ni(ინმა)6][Ni(SCN)4], სადაც 

DNF - დიმეთილფორმამიდი, ინმა - იზონიკოტინამიდი.  

სინთეზირებული ნაერთები გამოყოფილია მყარი სახით. შესწავლილია მათი ხსნადობა 

სხვადასხვა გამხსნელში, ლღობის ტემპერატურა და სხვ. ნაერთების  აღნაგობა დადგენილია 

შთანთქმის იწ სპექტრები შესწავლით.  იგეგმება მათი ბაქტერიციდული თვისებების 

შესწავლა.პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნის 

კანონზომიერებების შესწავლა კოორდინაციული  ქიმიის მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  

განსაკუთრებულად საინტერესოა შემთხვევები, როდესაც საკოორდინაციო სფეროში ერთდროულად 

იმყოფებიან სხვადასხვა ლითონების იონები და ორგანული ლიგანდები. ამ შემთხვევაში დგება 

საკითხი ლითონების და ლიგანდების ურთიერთგავლენის და მათ თავსებადობის შესახებ. ამგვარ 

სისტემებში მონობირთვულ ჰეტეროლიგანდურ კომპლექსებთან ერთად ინტერეს წარმოადგენენ 

პოლიბირთვული ჰეტეროლიგანდური კომპლექსები.  

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

 М.Г.Абесадзе, 

Н.Г.Гегешидзе, 

Н.О.Киласония, 

Д.М.Лочошвили, 

М.Г.Цинцадзе 

Квантово-химическое исследование 

координационных соединений нитрата 

и сульфата цинка с N,N-

диметилформамидом (DMF) 

 

„კერამიკა“ 

2019 

თბილისი 5 

კვლევის საგანს წარმოადგენს თუთიის სულფატთან და ნიტრატთან N,N-დიმეთილფორმამიდის (DMF) 

მოლეკულის კომპლექსწარმოქნის პირობების შესწავლა, ლიგანდის დონორული თვისებების გამოვლენა და 

მიღებული შედეგების საფუძველზე ახალი კოოდინაციული ნაერთების მიზანმიმართული სინთეზი. 

კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდის დაფუძველზე დადგენილია 

თუთიისსულფატთან და ნიტრატთან N,N-დიმეთილოფრმამიდის  (DMF) მოლეკულის ენერგეტიკული, 

გეომეტირული და სტრუქტურული მახასიათებლების დადგენა.  

კვანტურ-ქიმიური გათვლების საფუძველზე შემუშავებულია კომპლექსური ნაერთების 

მიზანმიმართული სინთეზის მეთოდები. 

გათვლების ანალიზის შედეგად დადგენილია, რომ N,N-დიმეთილფორმამიდის (DMF) მოლეკულის 

კოორდინაცია ლითონ-კომპლექსწარმომქმნელთან ხორციელდება ჟანგბადის ატომის საშუალებით. 

ნახევრადემპირიული კვანტურ-ქიმიური АМ1 მეთოდი, ატომი-კომპლექსწარმომქნელი, N,N-

დიმეთილფორმამიდი (DMF). 

 М.Абесадзе 

Н.Гегешидзе 

М.Цинцадзе 

Н.Киласония 

Квантово-химическое исследование 

координационных соединений нитрата 

и сульфата цинка с N,N-

диметилформамидом (DMF)  

Химический 

журнал Грузии 

2019 

თბილისი 

ISSN 1512-0686 
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კვანტურ-ქიმიური ნახევრად ემპირიული АМ1 მეთოდით გამოთვლილია N,N-დიმეთილფორმამიდთან 

თუთიის ნიტრატის და სულფატის კოორდინაციული ნაერთების ენერგეტიკული, გეომეტრიული და 

სტუქტურული მახასიათებლები. გათვლების ანალიზის შედეგების მიხედვით დადგენილია, რომ N,N-

დიმეთილფორმამიდის (DMF)მოლეკულის კოორდინირება თუთიის ატომთან ხორციელდება კარბონილის 

ჯგუფის ჟანგბადის ატომის საშუალებით. 

 Н.Гегешидзе 

Н.Киласония 

М.Цинцадзе 

А.Мамулашвили 

Л.Схиртладзе 

М.Кереселидзе 

 

Синтез и ИК спектрическое 

исследование комплексных 

соединений N,N-диметилформамида 

(DMF)  с хлоридами биологически 

активных металлов 

Химический 

журнал Грузии 

2019 

თბილისი 

ISSN 1512-0686 

 

სინთეზირებულია  ბიოლოგიურად აქტიური ლითონების  ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთები N,N-

დიმეთილფორმამიდთან. შესწავლილია მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები და შთანთქმის იწ სპექტრები 

 Т.Гиоргадзе 

И.Шария 

М.Цинцадзе 

Д.Лочошвили  

Г. Цинцадзе 

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА 

КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ МЕТА-

НИТРОБЕНЗОИЛГИДРАЗОНА ПАРА-

ДИМЕТИЛАМИНОБЕНЗАЛЬДЕГИДА  

Химический 

журнал Грузии 

2019 

თბილისი 

ISSN 1512-0686 

 

ნახევრადემპირიული ქვანტურ-ქიმიური АМ1 მთოდით გამოთვლილია  პარა-

დიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონის  ენერგეტიკული, გეომეტრული და 

სტრუქტურული მახასიათებლები. ელექტრონული სტრუქტურის მიხედვით დადაგენილია გამხსნელის 

გავლენა ლითონებთან მისი კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. 

გამოთვლების შედეგად დადგინდა, რომ პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტა-

ნიტრობენზოილჰიდრაზონისმოლეკულაში მხოლოდ ორ ატომს - ჟანგბადს და აზომეთინურ აზოტს - აქვთ 

უნარი გამოამჟღავნონ       ელექტროდონორული თვისებები. აზოტის ატომის N(9) წყალბადზე 

ელექტრონული სიმკვრივის დიდი დეფიციტი მოწმობს წყალბადის ატომის სწრაფვას განსაზღვრულ 

პირობებში გამოამჟღავნოს მჟავა თვისებები და კომპლექსწარმოქმნის დროს მოლეკულას აძლევს საშუალებას 

წარსდგეს იმიდურ ფორმაში და ცენტრალურ ატომთან წარმოქმნას ბმა ჟანგბადთნ დაკავშირებული 

წყალბადის ატომის ჩანაცვლების ხარჯზე და განახორციელოს კოორდინაცია აზომეთინურ აზოტთან 

ხუთწევრიანი მეტალოციკლი.  

 ნ.ფრანგიშვილი 

მ.ცინცაძე 

ნ.კილასონია 

 

აცეტონის 

იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან 

ზოგიერთი ლითონის 

კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი 

საქართველოს 

ქიმიური ჟურნალი 

2019 

თბილისი 

ISSN 1512-0686 

 

სინთეზირებულია ახალი ჰიდრაზონი -  აცეტონის იზონიკოტინოილჰიდრაზონი. შესწავლილია მისი 

ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისება და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრი.  ჰიდრაზონის მოლეკულა 

შესწავლილია კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. გათვლილია მოლეკულის ძირითადი 

სტრუქტურული და გეომეტრიული მახასიათებლები. სინთეზირებული ჰიდრაზონის საფუძველზე 

მიღებულია ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთები. 

 მ.ცინცაძე, 

მ.მაისურაძე, 

თ.გიორგაძე, 

ნ.ბოლქვაძე, 

დ.ლოჩოშვილი 

გამხსნელების გავლენა 3-

ნიტროდიბენზთიოფენისკომპლ

ექსწარმოქმნის უნარზე 
 

საქართველოს 

ქიმიური ჟურნალი 

2019 

თბილისი 

ISSN 1512-0686 

 

შესწავლილია 3-ნიტროდიბენზთიოფენის ლითონებთან   კომპლექსწარმოქმნის უნარი ნახევრადემპირიული 
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ანგარიშის ანოტაცია 

 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში არის 6 

სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია: 

ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია;  

ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია;  

ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია;  

მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია; 

ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია;  

აგრარული ქიმიის ლაბორატორია; 

სამეცნიერო პერსონალი:  

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 6, 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 11,  

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 24,  

მეცნიერ თანამშრომელი - 38.  

 

2019 წლის განმავლობაში ინსტიტუტში ხორციელდებოდა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

საქართველოს სახელმწიფო დაფინანსებით (საქართველოს განათლებისა და მევნიერების 

სამინისტროს მიერ დამტკიცებული პროგრამა „ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგიები 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისათვის“) დაგეგმილ  20 თემაზე: 

 

1. ცეოლითებზე ანტიბიოტიკის წყალხსნარებიდან ადსორბციის დინამიკის შესწავლა 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი თეიმურაზ კორძახია) 

2. არქიტექტურული ძეგლების მეტეოროლოგიური პირობებით გამოწვეული დაზიანებების 

კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით შესწავლა და მათი აღმოფხვრის საშუალებები 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი წინწკალაძე) 

3. კლინკერის ღუმელიდან გამონაბოლქვი ტექნოგენური აირებით გაჯერებული ცეოლითური 

მასალების გამოყენება საშენ მასალათა დანამატებად  (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი გიორგი წინწკალაძე) 

4. ნანოგანზომილებიანი მასალების შექმნა (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი 

ნანული დოლაბერიძე) 

5. აგროკულტურების მოსავლიანობის გაზრდის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ინოვაციური 

მეთოდი (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ლუბა ეპრიკაშვილი) 

6. პარანიტრობენზომჟავას ეთილესტერის მიღების შესაძლებლობები საქართველოს ბუნებრივი 

ნედლეულის საფუძველზე მომზადებულ ნანოკატალიზატორებზე და უკატალიზატოროდ 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ციური რამიშვილი) 

7. ადგილობრივი აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბიოაქტიური ნივთიერებების ექსტრაქცია 

და ნახევარწარმოებულების მიღება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი მზია 

ციცაგი) 

8. ულტრადისპერსიული ფხვნილების მიღება და მათ ფუძეზე ინოვაციური მასალებისა და 

ნაკეთობების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი როინ ჭედია) 

9. აფლატოქსინების და სხვა მიკოტოქსინების ადსორბცია ლიგნინინსა და სხვა სორბენტების 

საფუძველზე (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ირმა მიქაძე) 

10. გარემოზე მავნე ზეგავლენის მონიტორინგი, დაბინძურების შემცირების მოდელური 

მეთოდების შემუშავება,  გამოცდა და შეფასება, დაბინძურების ეფექტური ფიტო- და 

ბიორემედიაციის შემუშავება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი დალი 

იოსელიანი) 
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11. პოლიკონდენსაციით  ამიდო ალდეჰიდური  ტიპის   თანა პოლიმერების  სინთეზი,  მათ  

საფუძველზე  იონიტების მისაღებად (ხელმძღვანელები ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი 

პაპავა და ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი) 

12. პოლიკონდენსაციის მეთოდით გოგირდის შემცველი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიმერების  

სინთეზი (ხელმძღვანელები ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა და ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი) 

13. პოლიმერული კომპოზიციები ნანოდანაფარებით, ახალი ტიპის ანტიფრიქციული მასალების 

მისაღებად (ხელმძღვანელები ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა და ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი);  

14. საქართველოს ახალი საბადოების ნედლი ნავთობების კვლევა (ხელმძღვანელი ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი); 

15. საქართველოს ბუნებრივი ბიტუმების კვლევა (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი); 

16. ბიოსაწვავების მიღება და მათი მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება (ხელმძღვანელი ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი); 

17. ნავთობური ნარჩენებიდან სასარგებლო ნავთობპროდუქტების მიღება (ხელმძღვანელი ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი გურამ ხიტირი); 

18. ხელატური ნაერთების მიღება, გამოყენება აგრარულ სექტორში  და გარდამავალი ლითონების 

შემცველობის დადგენა ნიადაგში და ჩამდინარე წყლებში (ხელმძღვანელი ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ომარ ლომთაძე);  

19. ხელატები სოფლის მეურნეობაში (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი იამზე  

ბეშკენაძე); 

20. გარდამავალი ლითონების ბიოლიგან-დებთან კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, კვლევა 

და სტერეოქიმიური ასპექტები (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნანი 

ჟორჟოლიანი);  

 

     და  საგრანტო დაფინასებით მიმდინარე 10 პროექტზე: 

1. უკრაინის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის (STCU) გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტი # 6309 „ბიო-დეგრადირებადი  პოლიმერების სინთეზი და გამოყენება 

გლობალური  დაბინძურებისაგან გარემოს დაცვის  მიზნით“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

ელდარ გუგავა); 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები: 

2. FR_217138  „ბუნებრივი ცეოლითები ჩამდინარე წყლების ანტიბიოტიკებისაგან გაწმენდის 

ადსორბციულ პროცესში“ (ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. ლ.ეპრიკაშვილი); 

3. FR_217868 „ახალი მიდგომები გერანიოლის, ნეროლის და ციტრალის სინთეზებში“ 

(ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. ც.რამიშვილი); 

4. FR 17_187 „წვრილდისპერსული ცეოლითური კრისტალების ფორმირების პროცესის კვლევა 

და ახალი მასალების შექმნის შესაძლებლობის მეცნიერული დასაბუთება“ (ხელმძღვანელი 

ქ.მ.დ. ნ.დოლაბერიძე); 

5. FR-17_331 “მინერალური სასუქებით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების დაძლევის 

გზების ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი გივი პაპავა);  

6. FR-18-2600 „ქართული ბუნებრივი ცეოლითების ბაზაზე ნანოკრისტალური, 

ბაქტერიციდული სორბენტების შექმნის შესაძლებლობის მეცნიერული დასაბუთება და 

შესაბამისი მექანიზმების კვლევა“ (ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. ნ.მირძველი); 

7. FR-18-3889 „ბიოლითონებისა და ანესთეზიური ნივთიერებების კოორდინაციული 

ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა“ (ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. 

ნ.ჟორჟოლიანი); 

8. AR-18-741 „ჰიდროსაიზოლაციო მასალების მაღალეფექტური პენეტრატის და სხვა 

პროდუქტების მიღება ზოგიერთი სამრეწველო და ნავთობური ნარჩენის უნაშთო 

გადამუშავებით“ (პროექტის ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი გ.ხიტირი); 
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9. AR-18-601 „ნანოტექნოლოგიით მიღებული რთული, პროლონგირებული მოქმედების 

ცეოლითური სასუქი“ (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გ.წინწკალაძე); 

10. AR-18-1045 „ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური კერამიკული 

მასალების და გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობების 

მიღება“ (წამყვანი ორგანიზაცია - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, პროექტის შემსრულებლები: რ.ჭედია, ნ.ბარბაქაძე, 

ქ.სარაჯიშვილი, თ.ქორქია). 

  

პუბლიკაციები და სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 

2019 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ სულ გამოქვეყნებულია 97 სამეცნიერო ნაშრომი 

(იხილეთ დანართი 1 - 2019 წელს პეტრე მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის 

ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომების ნუსხა), მათ შორის 2 წიგნი 

უცხოეთში, 37 სტატია პერიოდულ ჟურნალებში, მათ შორის 17 იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში, და 

58 სტატია/თეზისი საქართველოში (27) და საზღვარგარეთ (31) ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმების 

მასალებში. ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს 16 საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმში, მათ შორის 5 ჩატარდა საქართველოში, 11 - საზღვარგარეთ (ტურქეთი - კაპადოკია-

ნევსეჰირი და ანკარა, ნიდერლანდი, უკრაინა, საფრანგეთი, რუსეთი - ივანოვო-სუზდალი, სანქტ-

პეტერბუგი და მოსკოვი, იაპონია, სომხეთი).  

 

სხვა შედეგები და აქტივობა 

 

ინსტიტუტმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ  „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019“-

ში.  

ფესტივალის ფარგლებში 27 სექტემბერს ჩატარდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის 

ინსტიტუტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა და მოეწყო 

გამოფენა-ღია კარის დღე, სადაც წარმოდგენილი იყო 14 სტენდური მოხსენება. 
 

ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ გაკეთებულია მოხსენებები და პრეზენტაციები საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის, 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების კომისიისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი 

სხდომებზე.  

 

ინსტიტუტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა სემირ-ვორქშოპებში როგორც 

საქართველოში ისე უცხოეთში (უკრაინა, გერმანია, ჩინეთი, ნიდერლანდები და სხვ.).  

 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ანგარიში 

წარმოდგენილია ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

სულ გამოქვეყნებულია 16 სამეცნიერო პუბლიკაცია, იხილეთ დანართი 1 (2019 წელს პეტრე 

მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ 

გამოქვეყნებული ნაშრომების ნუსხა), ## 1 და 2 (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

„მაცნე“-ში გამოქვეყნებული), ## 6-19 (საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული).   

 

2. სხვა პუბლიკაციები: 

დანართში 1 წარმოდგენილია საქართველოს პერიოდულ ჟურნალებში (Nano Studies, Annals of 

Agrarian Science) გამოქვეყნებული სტატიები (## 3-5), საქართველოში (## 20-35) და საზღვარგარეთ  

(## 36-37) გამოცემულ სამეცნიერო კრებულებში გამოქვეყნებული სტატიები, საქართველოში (## 38-

64) და საზღვარგარეთ (## 65-95) ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმების მასალებში გამოქვეყნებული 

შრომები და მონიგრაფიები (## 96 და 97), სულ 81 პუბლიკაცია.  

 

3. საერთაშორისო პატენტები: 2019 წელს არ არის მიღებული 

 

4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის სათაური  
გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

1 

გერანიოლის მიღების ხერხი ქინძის ზეთიდან 

კატალიზატორის და მიკროტალღების 

ერთობლივი ზემოქმედებით 

ც.რამიშვილი, 

ვ.ციციშვილი. 
AP 2019 15186 

2 
მცენარეთა მავნებელ-დაავადებების 

საწინააღმდეგო თიხა-გოგირდის კომპოზიცია 

გ.წინწკალაძე 

ო.ლომთაძე 
AP 2019 14997 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფ

იკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციე

ლების 

პერიოდი  

1 

უკრაინის 

მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი  

Science and 

Technology Center 

in Ukraine 

STCU 6309 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი ელდარ 

გუგავა 

შემსრულებლები: 

გურგენიშვილი მარინა, 

დოხტურიშვილი ნორა, 

პაპავა ქეთევან, 

ჩიტრეკაშვილი ია, 

ლომათიძე ზაურ. 

კვარაცხელია დავით 

ბიო-

დეგრადირებადი  

პოლიმერების 

სინთეზი და 

გამოყენება 

გლობალური  

დაბინძურებისაგან 

გარემოს დაცვის  

მიზნით 

2017-2019 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 
პროექტის 

საიდენტიფ

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელები
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ი-კაციო 

კოდი 

ს პერიოდი  

1 FR_217138 

ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. 

ლ.ეპრიკაშვილი, თ.კორძახია, 

მ.ძაგანია, ნ.ფირცხალავა, 

მ.ზაუტაშვილი, ი.რუბაშვილი 

ბუნებრივი ცეოლითები 

ჩამდინარე წყლების 

ანტიბიოტიკებისაგან გაწმენდის 

ადსორბციულ პროცესში  

09/12/2016 -  

09/12/2019 

2 FR_217868 

ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. ც. 

რამიშვილი; 

ვ. ციციშვილი - თეორიული 

საფუძვლები, ექსპერიმენტი; 

თ.ბუკია - ექსპერიმენტი; 

ნ. ქოქიაშვილი - 

ექსპერიმენტი; 

ი. ივანოვა - კონსულტანტი 

ახალი მიდგომები გერანიოლის, 

ნეროლის და ციტრალის 

სინთეზებში  

13.12.2016- 

21.08.2019 

3 FR 17_187 

ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. 

ნ.დოლაბერიძე; 

მ.ნიჟარაძე (კოორდინატორი); 

ვ.ციციშვილი, 

ნ.მირძველი 

წვრილდისპერსული 

ცეოლითური კრისტალების  

ფორმირების პროცესის კვლევა 

და ახალი მასალების შექმნის 

შესაძლებლო-ბის მეცნიერული 

დასაბუთება 

20.12.2017-

20.12.2019 

4 FR-17_331 

ხელმძღვანელი გივი პაპავა; 

ლიპარტელიანი რივა, 

ლომთათიძე ზაურ, გუგავა 

ელდარ, გელაშვილი ნაზი, 

გავაშლიძე ეთერ, არჩვაძე 

ქეთევან, კვარაცხელია დავით  

მინერალური სასუქებით 

გამოწვეული ეკოლოგიური 

პრობლემების დაძლევის გზების 

ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება  

2017-2020 

5 FR-18-2600 
ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. 

ნ.მირძველი 

 ქართული ბუნებრივი ცეოლითე-

ბის ბაზაზე ნანოკრისტალური, 

ბაქტერიციდული სორბენტების 

შექმნის შესაძლებლობის 

მეცნიერული დასაბუთება და 

შესაბამისი მექანიზმების კვლევა  

2018 – 2020  

6 FR-18-3889 
ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. 

ნ.ჟორჟოლიანი 

ბიოლითონებისა და 

ანესთეზიური ნივთიერებების 

კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური 

თვისებების კვლევა 

2018 – 2020  

7 AR-18-741 
ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. 

გ.ხიტირი 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალების 

მაღალეფექტური პენეტრატის და 

სხვა პროდუქტების მიღება 

ზოგიერთი სამრეწველო და 

ნავთობური ნარჩენის უნაშთო 

გადამუშავებით 

2018 – 2020  

8 AR-18-601 
ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. 

გ.წინწკალაძე 

ნანოტექნოლოგიით მიღებული 

რთული, პროლონგირებული 

მოქმედების ცეოლითური სასუქი 

2018 – 2020  

9 AR-18-1045 

წამყვანი ორგანიზაცია - 

ფერდინანდ თავაძის 

მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის 

ინსტიტუტი; 

ბორის კარბიდის ფუძეზე 

ნანოსტრუქტურული 

ჰეტეროფაზური კერამიკული 

მასალების და გაუმჯობესებული 

საექსპლუატაციო 

 



6 
 

 

პროექტის შემსრულებლები: 

რ.ჭედია, ნ.ბარბაქაძე, 

ქ.სარაჯიშვილი, თ.ქორქია 

მახასიათებლების მქონე 

ნაკეთობების მიღება 

 

7. სხვა შედეგები:  

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

2019 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს 16 საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმში, მათ შორის 5 ჩატარდა საქართველოში, 11 - საზღვარგარეთ; დანართში 1 წარმოდგენილია 

სამეცნიერო ფორუმების მასალებში გამოქვეყნებული შრომები, სულ 58 პუბლიკაცია, მათ შორის 27 

სტატია/თეზისი საქართველოში ჩატარებული კონფერენციების მასალებში (## 38-64), და 31 

სტატია/თეზისი საზღვარგარეთ ჩატარებული კონფერენციების მასალებში (## 65-95).  

 

7.2. პუბლიკაციები ეროვნული კონფერენციის მასალებში  - არ არის  

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 I.Beshkenadze, G.Chagelishvili, M.Gogaladze Lambert Academic 

Publishing, Riga, Latvia  

ISBN 978-620-0-07888-9 

2 G.Papava, M.Gurgenishvili, K.Amirkhanashvili ISBN 978-620-0-23135-2 

ვრცელი ანოტაციები და სხვა დეტალები იხილეთ დამართში 1, ## 96 და 97. 

  

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში - არ არის 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: -  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. დოქტორი 

თეიმურაზ კორძახია; სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი  მეცნ. 

თანამშ., ქიმ. მეცნ. დოქ.: ნანული დოლაბერიძე, ლუბა ეპრიკაშვილი,  გიორგი წინწკალაძე, 

ციური რამიშვილი; უფრ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ.: ნინო ფირცხალავა, მარინე 

ზაუტაშვილი, მაია ძაგანია, მანანა ნიჟარაძე, ნატო მირძველი.მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ.: 

ნინო ბურკიაშვილი, მეცნ. თანამშ.: თინათინ შარაშენიძე, ვახტანგ გაბუნია, გიორგი ანთია. 

____________________________________________________________________________________ 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

1 

ცეოლითებზე ანტიბიოტიკის 

წყალხსნარებიდან ადსორბციის 

დინამიკის შესწავლა 

 

ფიზიკური ქიმია და ეკოლოგია 

 

2016-2020 

ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი თეიმურაზ კორძახია;  

შემსრულებლები - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი ლუბა ეპრიკაშვილი; 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები: 

მარინე ზაუტაშვილი, ნინო 

ფირცხალავა, მაია ძაგანია; მეცნიერ 

თანამშრომლeბი: ნინო ბურკიაშვილი, 

გიორგი ანთია. 

ანოტაცია 

ჩამდინარე წყლების გაწმენდის თანამედროვე მეთოდები  მრავალფეროვანია.  ამასთან აქტუალური 

რჩება  არსებული გაწმენდის მეთოდების  ოპტიმიზაცია და ახალი სრულყოფილი  მეთოდების ძიება. 

გაწმენდის სორბციული მეთოდი რჩება ერთ-ერთ პერსპექტიულ ფიზიკურ-ქიმიურ მეთოდად, 

ამიტომ აქტუალურია  ადსორბციული დანადგარების და ფილტრების ახალი ეფექტური და 

ეკონომიკურად მომგებიანი შემავსებლების მოძიება, რომლებიც ჩამდინარე წყლების გაწმენდის  

სხვადასხვა პირობებში ინარჩუნებენ თავის თვისებებს. საქართველოში ბუნებრივი ცეოლითების 

დიდი მარაგის  არსებობა  სორბციული მასალების შექმნის და მისი მოდიფიცირების   საშუალებას 

იძლევა, რომლებიც ეფექტურია  ჩამდინარე  წყლების ფარმპოლუტანტებისაგან გასაწმენდად და 

სორბციული შთანთქმის მექანიზმების და კანონზომიერების შესასწავლად. 

ბუნებრივი ცეოლითზე  (კლინოპტილოლითზე) ანტიბიოტიკების ადსორბციის პროცესის 

შესასწავლად შეიქმნა ლაბორატორიული გამდინარე ტიპის დინამიკური დანადგარი, რომელიც 

შედგება სამი ძირითადი ნაწილისაგან: 1) მინის საადსორბციო სვეტი, 2) ცილინდრული ელექტრო 

ღუმელი, 3) ორპლუნჟერიანი მაღალი წნევის ტუმბო; მომზადდა საკვლევი ანტიბიოტიკების 

(ნორფლოქსაცინი, მოქსიფლოქსაცინი და ცეფტრიაქსონი) წყალსხნარები  და მათი მოდელური 

ნარევები 0,2 მგ/მლ კონცენტრაციით; შესწავლილ იქნა  ცეოლითის საწყის და მოდიფიცირებულ 

ფორმაზე ანტიბიოტიკების წყალხსნარებიდან და მოდელური ნარევებიდან ადსორბცია დინამიკურ 

პირობებში. 

ცეოლითების ახალი კათიონჩანაცვლებული ფორმები მიიღებულ იქნა იონმიმოცვლითი რეაქციების 

შედეგად. კვლევები მიმდინარეობდა ოთახის ტემპერატურაზე  ადსორბენტის შრის სრულ 

გაჯერებამდე (საადსორბციო სვეტიდან გამოსული ანტიბიოტიკების კონცენტრაცია უტოლდება მათ 

საწყის კონცენტრაციას). ექსპერიმენტის შედეგების საფუძველზე აგებული იყო ადსორბციის 
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მრუდები, რომელიც აღწერს ანტიბიოტიკის კონცენტრაციის ზრდას ცეოლითის ფენაში დროის 

მიხედვით. შედეგების მიხედვით გათვლილი იყო ადსორბციის ზოგიერთი დინამიკური 

მახასიათებელი. 

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე ყველა ანტიბიოტიკისათვის შეირჩა უკეთესი ადსორბციული 

უნარის მქონე  ნანომოდიფიცირებული H-კლინოპტილოლიტი. 

1.2. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

2 არქიტექტურული ძეგლების 

მეტეოროლოგიური პირობებით 

გამოწვეული დაზიანებების 

კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური 

მეთოდებით შესწავლა და მათი 

აღმოფხვრის საშუალებები 

 

ფიზიკური ქიმია და ეკოლოგია 

 

 

 

 

 

2019-2022 

ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი გიორგი წინწკალაძე;  

შემსრულებლები - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომლები: თეიმურაზ კორძახია, 

მანანა ბურჯანაძე; უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი: მარინე ზაუტაშვილი; 

მეცნიერ თანამშრომლები: თინათინ 

შარაშენიძე, ვახტანგ გაბუნია; 

ანოტაცია 

კულტურისა და ისტორიულ ძეგლებზე  მოქმედი ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებიდან 

განსაკუთრებით საინტერესო, მნიშვნელოვანი და ჯერ კიდევ შეუსწავლელია ელჭექით გამოწვეული 

დაზიანებები. რადგან საქართველო წარმოადგენს ელჭექსაშიშ რეგიონს,  მნიშვნელოვანია დაკვირვება 

და შესწავლა კულტურისა და ისტორიის იმ ძეგლებისა, რომლებიც საქართველოს ამ რეგიონებში 

მდებარეობენ. საქართველო ელჭექსაშიში ქვეყანაა, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ ტერიტორიაზე  

არსებული კულტურისა და ისტორიული ძეგლების დაკვირვება და შესწავლა. 

საკვლევ ობიექტად შემოთავაზებულია საქართველოს სამხრეთ მთიანეთში მდებარე მეგალითური 

ციხე-ნამოსახლარი ე.წ. აბულის ციხე. შესწავლილია რეგიონის კლიმატური მდგომარეობა, ასევე 

კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით (რენტგენოდიფრაქტომეტრია, ი.წ.სპექტროსკოპია, 

პეტროგრაფია) ციხე-ნამოსახლარის სამშენებლო მასალების სტრუქტურა და შემადგენლობა. 

დადგენილია, რომ ძეგლის დაზიანების ძირითადი მიზეზი ამ რეგიონებისთვის დამახასიათებელი 

გახშირებული მეხთაცემაა, რომელსაც იწვევს არა მარტო ძეგლის ადგილმდებარეობის ბუნებრივი და 

კლიმატური პირობები, არამედ იმ სამშენებლო მასალის  შემადგენლობაც, რომელითაც ციხეა 

აგებული. მეხთაცემა წელიწადში 96 დღეს გრძელდება. დადგენილია ძეგლის ჭექა-ქუხილის 

ფაქტორით გამოწვეული დაზიანებები და შემოთავაზებულია მისი თავიდან აცილების ღონისძიებები, 

რომელიც მარტივი გადასაწყვეტია,ამისთვის საჭიროა ძეგლს გაუკეთდეს მეხამრიდი 

სისტემა,მკაცრად გათვლილი ფიზიკური მონაცემების საფუძველზე. ასეთი მიდგომა შეიძლება 

გამოყენებული იყოს მსოფლიოში ნებისმიერ ელჭექ-საშიშ რეგიონში არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიზნით. 

1.3. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 
პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

3 კლინკერის ღუმელიდან 

გამონაბოლქვი ტექნოგენური 

აირებით გაჯერებული 

ცეოლითური მასალების 

გამოყენება საშენ მასალათა 

დანამატებად 

 

 

 

2019-2021 

ხელმძღვანელი - მთავრი მეცნიერ 

თანამშრომელი გიორგი წინწკალაძე;  

შემსრულებლები - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომლები: თეიმურაზ 

კორძახია, მანანა ბურჯანაძე; უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომლი: მარინე 

ზაუტაშვილი; მეცნიერ 
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ფიზიკური ქიმია, ახალი 

მასალები და ეკოლოგია 

თანამშრომლები: თინათინ 

შარაშენიძე, ვახტანგ გაბუნია. 

ანოტაცია 

განხორციელებული კვლევა ეხება კლინკერის ღუმელიდან საემისიო ტექნოგენური აირების (CO2, SOx, 

NOx) ცეოლითით დაჭერას და შემდგომ ამ ტექნოგენური აირებით მოდიფიცირებული ცეოლითის 

გამოყენებას ცემენტის დანამატ მოდიფიკატორად. კლინკერის გამოწვისას წარმოქმნილი 

ტექნოგენური ოქსიდების CO2, NOx, SOx ატმოსფეროში ემისიის პრობლემის პრევენციისათვის 

შემუშავდა ცეოლითის გამოყენებაზე დაფუძნებული ინოვაციური ტექნოლოგიები - ცემენტის 

წარმოების კლინკერის ღუმელიდან წარმავალი აირების ცეოლითით მაქსიმალურად დაჭერა, 

ტექნოგენური ოქსიდებით - CO2, NOx, SOx გაჯერებული ZEO-ლითის გამოყენება ცემენტის დანამატ 

მოდიფიკატორად, რაც გვაძლევს ცემენტ-ბეტონის ხარისხის (ანიზოტროპულობა, ყინვამედეგობა, 

ხანმედეგობა, წყალგაუმტარობა, ცვეთამედეგობა და ა.შ.) გაუმჯობესებას.  

კვლევები ჩატარდა ცეოლითების, ცემენტ-ბეტონის თვისებების, ქიმიური, ი.წ.სპექტროსკოპიის, 

რენტგენოდიფრაქტომეტრული, ქრომატოგრაფიული ანალიზის და ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებათა 

ტესტირების ASTM,DIN,BS,EN ნორმათა მეთოდოლოგიებით.  

პროექტის განხორციელებით მიღებული პროდუქტია: ორ ნაწილიანი ენერგო ეფექტური, უნიკალური 

ინოვაციური ნანოტექნოლოგია: 

1. ტექნოგენური CO2,SOx,NOx დაჭერა ცეოლითური სორბენტით (ცეოლითის მოდიფიცირება); 

2. მიღებული ნანომოდიფიცირებული ცეოლითური სორბენტის უტილიზაცია - ცემენტის 

შემადგენლობაში საპუცოლანიზაციოდ - (ZEO), საკარბონიზაციოდ - (CO2), 

სასულფატიზაციოდ - (SO3), ნიტრირებისათვის - (NO2); 

სორბციული პროცესების შესასწავლად კონსტრუირებულია გამდინარე ტიპის ადსორბციული 

დინამიკური დანადგარი და ამ დანადგარის ტესტირებისათვის საჭირო ხელსაწყოების 

ლაბორატორიული სტენდი. 

ამრიგად, პროექტის შედეგად შემუშავებულია ცემენტის კლინკერის გამოწვის ღუმელიდან 

გამომავალი აირების, ტექნოგენური ოსიდებისაგან (CO2, NOx, SOx) ბუნებრივი ცეოლითებით დაჭერა-

გასუფთავების და შემდგომ უტილიზაციის მიზნით ამ მოდიფიცირებული ცეოლითური სორბენტის 

ცემენტის შემადგენლობაში შეტანის ინოვაციური BAT ნანოტექნოლოგია. 

1.4 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

4 
ნანოგანზომილებიანი 

ცეოლითური მასალების შექმნა 

 

ფიზიკური ქიმია, კოლოიდური 

ქიმია 

2014-2019 

პროექტის ხელმძღვანელი-ნანული 

დოლაბერიძე 

       შემსრულებლები: 

მანანა ნიჟარაძე 

ნატო მირძველი 

ზურაბ ამირიძე 

ანოტაცია 

ლითონშემცველი ცეოლითური ადსორბენტები და იონმიმომცვლელები ბაქტერიციდული 

თვისებებით, წარმოადგენენ პერსპექტიულ ნივთიერებებს მედიცინაში გამოყენების  თვალსაზრისით. 

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო, ბუნებრივი ცეოლითის საფუძველზე, სპილენძისშემცველი  ადსორბენტის 

მიღების  სწრაფი, ეკოლოგიურად სუფთა მეთოდის შემუშავება. საკვლევ ობიექტს წარმოადგენდა 

შუხუთის ადგილმდებარეობის (გურიის რეგიონი) ფილიპსიტშემცველი ქანი PSH მაღალი 

იონმიმოცვლის ტევადობით  E=5.09მგ/გ. დაწვრილმანებული და გაცრილი ქანი ირეცხებოდა 

მარილმჟავას განზავებული ხსნარით (0,25ნ). ნიმუშის მაღალდისპერსულობა დადასტურებულია 
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აზოტის დაბალტემპერატურული სორბცია-დესორბციის მონაცემებით: ზედაპირის ფართი ბეტ-ის 

მიხედვით შეადგენს 73,5 მ2/გ, ფორების ჯამური მოცულობა არანაკლებ 0,2777სმ3/გ ,დიამეტრით 121 

ნმ. იონმიმოცვლითი სინთეზის პროცედურა განხორციელებული  იყო შემდეგნაირად: PSH –სა და 

CuCl2-ის  მარილის  შერევა აგატის ქვიჯაში თანაფარდობით (1:1, 1:6) 5-10 წთ-ის განმავლობაში.  

ფილტრზე გადატანა და მყარი ფაზის გარეცხვა დისტილირებული წყლით ქლორ იონების 

არყოფნამდე ,რის შემდეგაც ნიმუში შრებოდა ჯერ ჰაეზე, შემდეგ თერმოსტატში 100-105°C-ზე. 

ნიმუშები სპილენძის  შემცველობით აღინიშნა სიმბოლოთი - CuPSH.  მიღებული ნიმუშის ქიმიური 

შედგენილობა ისაზღვრებოდა  ატომურ-აბსორბციულ სპექტრომეტრზე შესრულებული ელემენტური 

ანალიზით. შედეგად დადგენილია ,რომ სპილენძის იონების კრისტალურ მესერში შეყვანა ხდება 

ერთვალენტიანი იონების ნატრიუმისა და კალიუმის გამოდევნის ხარჯზე. ჩანაცვლების საკმაოდ 

მაღალი ხარისხით (94.5%), მიღებული მოდიფიცირებული  ფორმა -CuPSH შეიცავს  დიდ რაოდენობა 

სპილენძის იონებს 66 მგ/გ (1 მმოლ 1გ ცეოლითზე). იონმიმოცვლის რეაქცია არ ცვლის ცეოლითის 

კრისტალურ სტრუქტურას, რაც დადასტურებულია მოდიფიცირებული ნიმუშის რენტგენოგრამით, 

და სორბციული  თვისებებით,  რაც განპირობებულია, სტრუქტურაში, როგორც მიკროფორების ისე 

მეზოფორების არსებობით. მთლიანობაში  ნიმუშის იონმიმოცვლითი  სინთეზის პროცედურა იწვევს 

მიღებული მასალის დისპერსულობის  ზრდას.  ნიმუშის ზედაპირის მორფოლოგიის კვლევისას 

აღმოჩნდა, რომ მსხვილი კრისტალიტების ზომა არ აღემატება 30 მკმ. განისაზღვრა 

სიცოცხლისუნარიანი წყალში შეწონილი  E,Coli-ის უჯრედების რაოდენობა, მათი კონტაქტის შემდეგ 

ბუნებრივ და მოდიფიცირებულ ფილიპსიტებთან, ექსპერიმენტის საწყისში არსებული უჯრედების 

რაოდენობასთან შედარებით. ბიოლოგიურად აქტიური ლითონის გამოტუტვისა და და მისი 

მინიმალური მაინჰიბირებელი კონცენტრაციის მნიშვნელობების შედარებიდან გამომდინარე 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ CuPSH-ის ანტიბაქტერიული აქტივობა შეიძლება მიეწეროს თვით  

ლითონშემცველ ცეოლითს და არა გამოტუტული ლითონის იონს. ჩატარებული კვლევით დადგინდა, 

რომ მყარფაზური იონმიმოცვლითი რეაქციებით ქართულ ბუნებრივ ფილიპსიტსა და შესაბამისი 

გარდამავალი ლითონის მარილთან, (მისი შემდგომი გარეცხვით) მიიღება ცეოლითური მასალა 

უფრო მეტი სპილენძის იონების შემცველობით, ვიდრე ეს მიიღება ხსნარებში  სინთეზურ 

ცეოლითებსა და ბუნებრივ კლინოპტილოლიტზე წარმართულ იონმიმოცვლითი რეაქციისას. 

სპილენძის ჰიდრატირებული იონების შეყვანა ცეოლითის არხებსა და ფორებში გაადვილებულია 

ბუნებრივ ფილიპსიტში არსებული განვითარებული მიკრო და მეზოფორიანი  სისტემის  გამო. 

მიღებული მასალა აღჭურვილია  სორბციული და ბაქტერიციდული თვისებებით, რაც სავსებით 

საკმარისია მათი მედიცინის სფეროში გამოსაყენებლად. 

1.5. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

5 

აგროკულტურების 

მოსავლიანობის გაზრდის 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

ინოვაციური მეთოდი 

 

აგრარული მეცნიერება და 

ფიზიკური ქიმია 

2019 

ხელმძღვანელი - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი ლუბა 

ეპრიკაშვილი;  

შემსრულებლები - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი 

თეიმურაზ კორძახია; უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომლები: მაია 

ძაგანია, მარინე ზაუტაშვილი, 

ნინო ფირცხალავა; მეცნიერ 

თანამშრო-მელი ვახტანგ 

გაბუნია. 

ანოტაცია 

სოფლის მეურნეობაში თესლის თესვისწინა დამუშავებისათვის ელექტროფიზიკური მეთოდების 

გამოყენება უნივერსალურია და მისი ზემოქმედების ხარისხი დამუშავების მიზნებიდან გამომდინარე 

ძირითადად რეგულირდება  სიმძლავრის ან ექსპოზიციის ცვლილების საშუალებით. დამუშავების 
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ეფექტზე გავლენას ახდენს თესლის საწყისი ხარისხი. ელექტრომაგნიტური ველის ზეგავლენას 

უკეთესად განიცდის ფიზიოლოგიურად არასრულფასოვანი თესლი. 

საინტერესო იყო ორი მეთოდის შერწყმა: ტესტური კულტურის (ხორბალი) მარცვლების აკუსტიკური 

დიაპაზონის დაბალსიხშირული ელექტომაგნიტური ველით დამუშავება და ნიადაგში ცეოლითის 

შეტანა. 

ელექტრომაგნიტური ველის ოპტიმალური პარამეტრები დადგენილი იყო ჩატარებული 

ექსპერიმენტების მიხედვით. ექსპერიმენტი ჩატარდა რვა ვარიანტში ოთხი განმეორებადობით. 10ლ. 

ტევადობის ჭურჭლებში ჩაყრილი იყო ნიადაგი და ბუნებრივი ცეოლითი - კლინოპტილოლითი 

თანაფარდობით 1:1. თესვის წინ  თესლები სველდებოდა წყლით,  0,5% - იანი  NPK ხსნარით და 

მუშავდებოდა ელექტრომაგნიტური ველით. მომზადებული კომპოზიტები ითესებოდა სავეგეტაციო 

ჭურჭელში 10-10 თესლი. 

ექსპერიმენტის შედეგებიდან ჩანს, რომ აღნიშნული   მეთოდის   გამოყენებით იზრდება მოსავლიანობა 

დაახლოებით 20% -ით. სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია იმით, რომ  ზრდის საწყის პერიოდში 

ელექტრომაგნიტური ველით დამუშავება იწვევს ფერმენტული სისტემის გააქტიურებას. 

1.6. 

 № 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

6 

„პარანიტრობენზომჟავას 

ეთილესტერის მიღების 

შესაძლებლობები საქართველოს 

ბუნებრივი ნედლეულის 

საფუძველზე მომზადებულ 

ნანოკატალიზატორებზე და 

უკატალიზატოროდ“. 

საბუნებისმეტყველო, 

*ქიმიური მეცნიერებები 

ქიმია, ჰეტეროგენული 

კატალიზი, ბგერაქიმია, 

მიკროტალღური სინთეზი 

2018-2019 

ც. რამიშვილი, 

ხელმძღვანელი, 

შემსრულებელი 

ანოტაცია 

პროექტი ეხება ანესთეზინის წარმოებისთვის საჭირო წინამორბედის-ბენზომჟავას 4-ნიტრო- ნაწარმის 

პარანიტრო-ბენზომჟავას ეთილ ესტერის მიღებას. 

გაერო-ს მიერ მოწოდებული მდგრადი განვითარების კონცეფციის შესაბამისად, უნდა მოხდეს 

გარემოსთვის მავნე ნივთიერებათა არა უტილიზაცია, არამედ მაღალი ატომური ეფექტურობის 

ტექნოლოგიების  შემუშავება, განსაკუთრებით ნატიფი ორგანული ნაერთების წარმოებაში, სადაც E.A. 

Sheldon-ის ეკოლოგიურობის ფაქტორი E ძალზედ მაღალია (5-50), რაც ნიშნავს ამ პროცესების 

”სიმწვანის დაბალ ხარისხს”.  

 ამ მხრივ ძალზედ პერსპექტიულია ესტერების მისაღებად როგორც კატალიზური ტექნოლოგიები, 

რომელთა მეშვეობით შეიძლება პროცესების შერჩევითობის და მწარმოებლობის რეგულირება, ასევე 

არაკატალიზური მეთოდის, კერძოდ, სხვადასხვა სახის გამოსხივების გამოყენება. 

მიმდინარე კვლევა ეხება ”მწვანე” (გარემოსთვის არამავნე) ზემოთაღნიშნული ორივე მიდგომის 

გამოყენებას მედიცინაში ფართო გამოყენების მქონე ანესთეზინის წარმოებისთვის საჭირო 

წინამორბედის-ბენზომჟავას 4-ნიტრო- ნაწარმის პარანიტრობენზომჟავას ეთილ ესტერის მიღებას. 

მიღების აღნიშნული ტექნოლოგიები ქიმური თვალსაზრისით გულისხმობს პარანიტრობენზომჟავას 

კატალიზურ ან არაკატალიზურ ესტერიფიკაციას ეთილის სპირტით; ამ რეაქციის არსებული 

კატალიზატორებია გარემოსთვის მავნე ნივთიერებები: H2SO4, HCI, SiCI4. ეს ჰომოგენური, 

მრავალბიჯიანი კატალიზური პროცესი, გარემოსთვის მავნე H2SO4-ის  თანდასწრებით, მაგალითად, 

საჭიროებს ყოველ 20 გ პარანიტრობენზომჟავაზე 100 მლ ეთილის სპირტს და 13,5 მლ 
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კონცენტრირებულ H2SO4. ცხადია, რომ  ანესთეზინის მრავალათას ტონიანი წარმოებისთვის საჭირო 

დიდი რაოდენობა გოგირდმჟავა ხვდება გარემოში და ეს პროცესი საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

პარანიტრო-ბენზომჟავას ეთილ ესტერის მისაღებად პარანიტრობენზომჟავას ესტერიფიკაციით  

ჩატარებულია სხვადასხვა სიხშირის ულტრაბგერისა (US, 20-60 კჰც, 100 ვტ) და მიკროტალღების (MW, 

200-450 ვტ) ზემოქმედების კვლევა პარა-ნიტრობენზომჟავას ეთილირების რეაქციაზე მისი 

უკატალიზატოროდ და კატალიზატორებით (ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის და ჰეილანდიტის, 

მორდენიტის და ლომონტიტის ნანო სისტემები) სხვადსხვა პირობებში (40-80˚C-ზე, ჰაერზე და 

ინერტული გაზის არეში და საწყის ნარევში კომპონენტთა სხვადასხვა თანაფარდობისას). კვლევები 

გრძელდება ოპტიმალური პირობების შესარჩევად აღნიშნულ ესტერიფიკაციაში. ნაჩვენებია 

აღნიშნული რეაქციებით პარანიტრო-ბენზომჟავას ეთილ ესტერის მიღების შესაძლებლობა 

უკატალიზატოროდაც. კატალიზატორებისა და აღნიშნული გამოსხივებების ერთდროული 

ზემოქმედებისას ადგილი აქვს პარა-ნიტრობენზომჟავას გარდაქმნის ხარისხის და სელექტურობის 

უმნიშვნელო ზრდას. 

  

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

„ბუნებრივი ცეოლითები 

ჩამდინარე წყლების 

ანტიბიოტიკებისაგან 

გაწმენდის ადსორბციულ 

პროცესში“, 

           საბუნებისმეტყველო,  

 ქიმიის მეცნიერებები, 

ფიზიკური ქიმია. 

FR 217138 

09/12/2016 - 

09/12/2019 

პროექტის ხელმძღვანელი: ლუბა 

ეპრიკაშვილი 

პროექტის კოორდინატორი: 

თეიმურაზ კორძახია 

ძირითადი პერსონალი: მარინე 

ზაუტაშვილი; მაია ძაგანია; ნინო 

ფირცხალავა; იმედა რუბაშვილი 

ანოტაცია 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გარემოზე ზიანის მიყენების პრევენციისათვის მთელი 

რიგი ეფექტური და სისტემური ღონისძიებების ჩატარებასა და სათანადო ევროპული სისტემის შექმნას 

ავალდებულებს საქართველოს. დასავლეთის ქვეყნების პრაქტიკიდან ცნობილია, რომ გაწმენდის 

თანამედროვე სისტემა დაფუძნებულია სხვადასხვა ძვირადღირებულ მეთოდზე, ამიტომ მსგავსი 

სისტემების დანერგვა ადგილობრივ ფარმაცევტულ საწარმოებს ფინანსურად  გარკვეულწილად 

დააზარალებს. აქედან  გამომდინარე, შედარებით იაფფასიანი ნედლეულის ბუნებრივი ცეოლითების 

გამოყენება გაწმენდის პროცესებში და ადსორბციული  მეთოდის მეცნიერული საფუძვლების შესწავლა 

უდავოდ პერსპექტიულია და დასმულ საკითხს კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას ძენს. 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის შედეგად შემუშავებულია: 

1. წყალხსნარებში ნორფლოქსაცინის,  მოქსიფლოქსაცინის, ცეფტრიაქსონის რაოდენობრივი 

განსაზღვრის მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიული  მეთოდიკის ოპტიმიზაცია და 

ვალიდაცია; 

2. მეთოდის ვალიდაციის შედეგად მიღებული ანალიზური მონაცემების სტატისტიკური 

დამუშავება. თითოეული მეთოდისთვის განუსაზღვრელობის შეფასება; 

3. შეიქმნა ლაბორატორიული გამდინარე ტიპის ადსორბციული დანადგარი. დადგენილია 
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ადსორბციული პროცესის დინამიკური ოპტიმალური პარამეტრები. 

4. შემუშავებულია რაოდენობრივი ქრომატოგრაფიული ანალიზის მეთოდიკა ანტიბიოტიკების 

კონცენტრაციის კონტროლისათვის.  

5. ჩატარდა ანტიბიოტიკებით გაჯერებული ცეოლითური ნიმუშების ფიზიკურ-ქიმიური 

გამოკვლევა ინსტრუმენტალური მეთოდებით; მოხდა დამჟანგველი ხსნარის ზემოქმედებით 

ცეოლითურ ნიმუშებში ანტიბიოტიკის დეგრადაცია/გარდაქმნის შესწავლა-შეფასება; 

6. ექსპერიმენტის შედეგად მოხდა მიღებული ანალიზური მონაცემების სტატისტიკური 

დამუშავება და  ანტიბიოტიკების  ადსორბციული პროცესის დინამიკური პარამეტრების 

განსაზღვრა; 

7. შეიქმნა ცეოლითური ნიმუშების გამოყენებით ჩამდინარე წყლების ანტიბიოტიკების 

მინარევებისაგან გაწმენდის პრინციპული  სქემა. 

8. შემოთავაზებულია ეკოლოგიურად და ეკონომიკურად მომგებიანი მეთოდი, კერძოდ 

გაჯერებული ცეოლითის გამოყენება ცემენტის  წარმოებაში დანამატად.  

 

2.2. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

2 წვრილდისპერსული 

ცეოლითური კრისტალების 

ფორმირების პროცესის კვლევა 

და ახალი მასალების შექმნის 

შესაძლებლობის მეცნიერული 

დასაბუთება. 
Investigation of Formation of Fine-

Dispersed Zeolite Crystals and the 

Feasibility of Creating New 

Materials 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები; ფიზიკური ქიმია 

და კოლოიდური ქიმია.  

FR 17_187 

20.12.2017- 

20.12.2019 

ნ.დოლაბერიძე 

(სამეცნიეროხელმძღვანელი); 

მ.ნიჟარაძე(კოორდინატორი); 

ვ.ციციშვილი, 

ნ.მირძველი 

ანოტაცია 

საქართველოს ადგილმდებარეობის ბუნებრივი ცეოლითის საფუძველზე წვრილდისპერსული 

ცეოლითური მასალის სინთეზი და მიზანდასახული მოდიფიცირება სხვადასხვა დანიშნულების 

ახალი ცეოლითური მასალების შექმნის მიზნით.  

ძვირადღირებული სინთეზური ცეოლითების შეცვლა იაფი,  წვრილდისპერსული ცეოლითებით, 

აქტუალურია და აუცილებელია ცეოლითური ადსორბენტებისა და იონმიმომვცვლელების 

ასორტიმენტის გაფართოებისათვის. კვლევის მიზანი იყო, იაფი, ბუნებრივი მინერალის, 

ფილიპსიტშემცველი ქანის გამოყენებით, წინასწარ მოდელირებულ ალუმინსილიკატურ გელზე 

კრისტალიზაციის პროცესის წარმართვა და საბოლოო პროდუქტის, NaX ტიპის ცეოლითის მიღება. 

შესწავლილია გელებში მიმდინარე პროცესები.  ცეოლითწარმოქმნის ოპტიმალური პირობების 

დადგენით, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ცეოლითწარმოქმნის მექანიზმების შესწავლისათვის. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ახალციხის ადგილმდებარეობის ფილიპსიტშემცველი ქანი, 

დაწვრილმანებული ნაწილაკის ზომით ˜63µ. რეაქციისუნარიანი კომპოზიცია შეიქმნა, ცეოლითის 20%-

იანი HCl-ისხსნარით დამუშავებით. მომზადდა სუსპენზია მყარი ფაზა:წყალი=1:5 თანაფარდობით. 

ალუმინისა და სილიციუმის თხევად და მყარ ფაზაში გადანაწილების უზრუნველსაყოფად 

გამოყენებული იქნა NaOH-ის 10%-იანი ხსნარი.  სუსპენზიის 40-50°C -ზე გახურების შემდეგ მიღებული 
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იქნა გელისმაგვარი ფორიანი ნივთიერება. დადგენილია მიზნობრივი პროდუქტის, NaX ტიპის 

ცეოლითის მისაღებად,  გელის ცეოლითიზაციის ბოლო ეტაპზე, ოქსიდური კომპონენტების მოლური 

თანაფარდობა: 2,9Na20. 0,26Al203.150 H20 

გელი დაბერებული იყო 72 საათის განმავლობაში, რაც დიდი თავისუფალი ზედაპირის მქონე, მცირე 

ზომის კრისტალების მიღების საშუალებას იძლევა. 

შესწავლილია ტუტეალუმინსილიკატური გელის  NaX ცეოლითში ჰიდროთერმული გარდაქმნის 

პროცესი ადსორბციული მონაცემების შედარების გზით და რენტგენულ-დიფრაქტომეტრული 

ანალიზის მეთოდის გამოყენებით. მიღებული ადსორბციული მონაცემები ,წარმოადგენს 

საკრისტალიზაციო არეში, კრისტალური ნივთიერების დაგროვების ხარისხის რაოდენობრივ 

მახასიათებლებს. დადგენილია, რომ საკრისტალიზაციო არეში პროცესი მიმდინარეობს სხვადასხვა 

სიჩქარით, რასაც შეესაბამება პერიოდები: პირველი - ინდუქციური  ანუ კრისტალიზაციის ცენტრების 

ფორმირება, მეორე  - კრისტალური ფაზის სტრუქტურირება, მესამე  - პროცესის დამთავრება, რომელიც 

ადსორბციის მუდმივი სიდიდით განისაზღვრება. 

საბოლოოდ მიღებულია მაღალიფაზური სისუფთავის NaX ტიპის ცეოლითი, სილიკატური მოდულით 

Si/Al=2,5 ერთგვაროვანი მიკრომეტრული (2-7მკმ) ზომის ოქტაედრული ფორმის კრისტალიტების 

სახით, ცეოლითის სტრუქტურა დადასტურებულია რენტგენოგრამებით და ი.წ.სპექტრებით, 

ხასიათდება მაღალი ხვედრითი ზედაპირის ფართით (589მ2/გ), (გამოაგარიშებული ბეტ-ის მეთოდით 

აზოტის ადსორბცია-დესორბციის დაბალტემპერატურული იზოთერმების გამოყენებით) დ აფორების 

საერთო მოცულობით (0,578 სმ3/გ), ფორების სისტემა მოიცავს ფოჟაზიტის სტრუქტურის მიკროფორებს 

(52%) და ცილინდრულ არხებს 67 ნმ-მდე დიამეტრით (48%). წვრილდისპერსული NaX ცეოლითის 

მიღებას გარდა თეორიული მნიშვნელობისა  დიდი პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვს, მისი მაღალი 

ფაზური სისუფთავე და აქტიური ზედაპირის ფართის სიდიდე, რაც მის უშუალო ბიოლოგიური 

ქმედების  მაჩვენებელია,  განსაზღვრავს მისი პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობას მედიცინასა 

და ფარმაციაში. 

 

2.3. 

№ 

პროექტის დასახელება, მეცნიერების 

დარგი და სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

3 

ქართული ბუნებრივი ცეოლითების 

ბაზაზე ნანოკრისტალური 

ბაქტერიციდული სორბენტების 

შექმნის შესაძლებლობის მეცნიერული 

დასაბუთება და შესაბამისი 

მექანიზმების კვლევა 

ფიზიკური ქიმია 

FR–18–2600 

17/12/2018 - 17/12/2021 

პროექტის ხელმძღვანელი 

ნ.მირძვერლი, 

კოორდინატორი მ.ნიჟარაძე; 

ძირითადი პერსონალი –  

ნ. დოლაბერიძე-ცეოლითების 

სინთეზისა და მოდიფიცირების 

მკვლევარი 

ზ. ამირიძე-ცეოლითების 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების 

მკვლევარი 

ბ.ხუციშვილი, ქ.ვირსალაძე, თ. 

კაპანაძე - პროექტის ყველა 

ეტაპზე კვლევების აქტიური 

მონაწილე ახალგაზრდა 

მეცნიერები. 

ანოტაცია 

ბუნებრივ ალუმინსილიკატურ სისტემებში მიმდინარე გელწარმოქმნის პროცესი და მისი შემდგომი 

ჰიდროთერმალური კრისტალიზაცია დიდად განმაპირობებს მინარევებისაგან თავისუფალი 

ცეოლითური მასალების შექმნას. 

კვლევის მიზანს შეადგენდა იაფი,ადვილადხელმისაწვდომი ბუნებრივი ნედლეულის, 

ფილიპსიტშემცველი ქანის გამოყენებით, მოდელური ალუმინსილიკატური გელის შექმნა და მასზე 
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შემდგომი კრისტალიზაციის პროცესის წარმართვა. გელებში მიმდინარე პროცესების კვლევა 

მნიშვნელოვანია ცეოლითწარმოქმნის პირობების ოპტიმიზაციის საკითხების გადასაწყვეტად და მათი 

წარმოქმნის მექანიზმების შესასწავლად. 

კვლევაში გამოყენებული იყო ახალციხის ადგილმდებარეობის, ფილიპსიტშემცველი ქანი- PA, 70%-

იანი ცეოლითის ფაზური შემცველობით. 

ალუმინსილიკატური გელის მიღების 1-ეტაპი  PA-ს დაწრილმანება - პლანეტარულ წისქვილზე, 

ნაწილაკის ზომით   63 მიკრ. გარეცხვა დისტილირებული წყლით და გამოშრობაა ჯერ ჰაერზე და 

შემდგომ თერმოსტატში 100-105°C-ზე. რეაქციისუნარიანი კომპოზიციის შესაქმნელად ნიმუში 

მუშავდება 20%-იანი HCl-ის ხსნარით. ალუმინსილიკატში  SiO2   -ის რაოდენობა (80%) შეფასდა 

ქიმიური ანალიზის მეთოდით ატომურ-აბსორბციულ სპექროფოტომეტრზე. ასევე რენტგენულ-

დიფრაქტომეტრული ანალიზით დადგინდა საწყისი ალუმინსილიკატური სტრუქტურის 

დეფორმირება, კრისტალების ფრაგმენტული ნაშთების შენარჩუნებით.. პროცესის მე-2 ეტაპზე 

მზადდება სუსპენზია შეფარდებით მყარი ფაზა :ხსნარი=1:5 . ცეოლითის სრულყოფილი კრისტალური  

მესრის  ჩამოსაყალიბებლად გამოყენებული იყო ტუტე აგენტის, ნატრიუმის  ჰიდროქსიდის 10%-იანი 

ხსნარი. ამ მიზნით  ასევე გათვალისწინებულია ხანმოკლე მორევა- 0,5 საათი, რომელიც 

უზრუნველყოფს სარეაქციო მასის ერთგვაროვნებას. ამავე ეტაპზე ხორციელდება ტუტე 

ალუმინსილიკატის სუსპენზიის გაცხელება (40-50°C)-ზე, რის შედეგადაც ხდება გელისმაგვარი 

ფორიანი ნივთიერების კოლოიდურ-ქიმიური დალექვა. 

ალუმინსილიკატური გელის ფორმირებაზე და ცეოლითის ხარისხზე გავლენას ახდენს გელის 

მომწიფების დრო. მომწიფების პერიოდში ხდება ცეოლითის ელემენტარული უჯრედების წარმოქმნა 

და მათი თანდათანობითი კონდენსაცია. გელის დაბერების მეთოდის გამოყენებით ფართო ზღვრებში 

შესაძლებელია ცეოლითის კრისტალის ზომების ცვლა, ოთახის ტემპერატურაზე სხვადასხვა დროში ( 

0-დან 72  დღე-ღამემდე), რაც საშუალებას იძლევა მივიღოთ, რაც შეიძლება მცირე ზომის კრისტალები 

დიდი თავისუფალი ზედაპირით.  

 

2.4. 

№ 

პროექტის დასახელება, მეცნიერების 

დარგი და სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

4 

ნანოტექნოლოგიით მიღებული 

რთული, პროლონგირებული 

მოქმედების ცეოლითური სასუქი 

აგრარული მეცნიერებანი, 

გარემოსდაცვითი ბიოტექნოლოგიები 

AR - 204864548 

17/12/2018 - 17/12/2021 

პროექტის ხელმძღვანელი:  

გიორგი წინწკალაძე 

პროექტის კოორდინატორი: 

მარინე ზაუტაშვილი  

ძირითადი პერსონალი: მანანა 

ბურჯანაძე, თინათინ 

შარაშენიძე, ნინა მუმლაძე, 

გიორგი ანთია, თეიმურაზ 

კორძახია, ირაკლი 

ჯავახიშვილი, იოსებ 

მეფარიშვილი. 

ანოტაცია 

პროექტში შემოთავაზებულია ანიონური ჩამნაცვლებლების მიღების ახალი ნანოტექნოლოგიური 

მეთოდი, რომელიც ემყარება გარკვეულ ტემპერატურაზე ამონიუმის დიჰიდროფოსფატის ცეოლითის 

სტრუქტურაში შეყვანას. მეთოდში გამოყენებულია ბუნებრივი ცეოლითი კლინოპტილოლიტი 

(ხანდაკი, კასპის რაიონი, საქართველო) როგორც ნანოფოროვანი მასალა, რომლის ნანოფორებში 

ამონიუმის დიჰიდროფოსფატის შეყვანის შედეგად მიიღება „არაორგანული კაფსულა - მოლეკულური 

საცერი“, რომელიც მცენარეს რეგულარულად, მოწესრიგებულად მიაწვდის მისთვის საჭირო მაკრო და 

მიკროელემენტებს. 

პირველი საანგარიშო პერიოდში მომზადდა საკვლევი ბუნებრივი ცეოლითური 
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ნიმუშები.რენტგენოდიფრაქტომეტრული და ინფრაწითელი სპექტროსკოპიული მეთოდებით 

დადგინდა კლინოპტილოლითში ცეოლითური ფაზის შემცველობა - 80%. ჩატარდა მისი ქიმიური 

ანალიზი, რომლის მიხედვითაც დადგინდა,რომ ცეოლითი არის მაღალსილიციუმშემცველი და 

ძირითადად წარმოადგენს კალციუმის ფორმას. 

 კატიონების (Cu, Mn, Mo, Zn, B, NH4) ცეოლითის სტრუქტურაში ნანოდონეზე შეყვანა მოხდა  

შესაბამისი მარილების შელღობით ცეოლითთან. სტრუქტურაში იგივე მეთოდით შეყვანილი იყო 

აგრეთვე დამატებითი კათიონები (Fe, Ca, Co, Sn, Mg). ანიონების შესაყვანად გამოყენებული იყო 

ამონიუმის დიჰიდროფოსფატის და კალიუმის ნიტრატის მარილები. ანიონების ცეოლითის 

სტრუქტურაში შეყვანა ხდებოდა შელღობის მეთოდით, შესაბამისი მარილისათვის გარკვეულ 

ტემპერატურაზე ცეოლითის მიკრო და ნანოფორების ათვისებით. სტრუქტურაში PO4
-3 და NO

3- 

ანიონების დასაფიქსირებლად გამოყენებული იყო ი.წ.სპექტროსკოპიისა და 

რენტგენოდიფრაქტომეტრული ანალიზის მეთოდები. 

 ჩატარდა ნიადაგის ქიმიური ანალიზი. განისაზღვრა მისი მჟავიანობა და pH.  

 

2.5. 

 № 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

5 

„ახალი მიდგომები 

გერანიოლის, ნეროლის და 

ციტრალის სინთეზებში“ 

საბუნებისმეტყველო, 

ქიმიური მეცნიერებები. 

ქიმია, ჰეტეროგენული 

კატალიზი, ბგერაქიმია, 

მიკროტალღური სინთეზი 

217868 

2016 წლის 13 დეკემბერი-2019 

წლის 21 აგვისტო 

ც. რამიშვილი, ხელმძღვანელი, 

ექსპერიმენტი; 

ვ. ციციშვილი, თეორიული 

საფუძვლები, ექსპერიმენტი; 

თ.ბუკია, ექსპერიმენტი; 

ნ. ქოქიაშვილი, ექსპერიმენტი; 

ი. ივანოვა, კონსულტანტი. 

ანოტაცია 

გერანიოლის იზომერიზაციის რეაქციაში BEA-ტიპის ცეოლითის (RBEA-25) და ულტრაბგერის  

ერთდროული ზემოქმედებისას ადგილი აქვს მათი მოქმედების სინერგიზმს; ლინალოოლისა და 

ნეროლის გამოსავლიანობები და სელექტურობები მნიშვნელოვნად იზრდება შესაბამისად, 31 და 63.2 

%-დე, როცა გერანიოლის გარდაქმნის ხარისხი 49 % ; ამ დროს  ნეროლის მიმართ სელექტურობაც  

გაზრდილია 30%-მდე, მაშინ როცა დასხივების გარეშე რეაქციის მიმდინარეობისას  RBEA-25 

კატალიზატორზე ეს სიდიდე მხოლოდ 4.5%. აღსანიშნავია, რომ სინერგიზმი არ ვლინდება 

სესკვიტერპენული სპირტების C14H24O და C15H26O გამოსავლიანობებში, ის ისეთივეა (დაახლოებით 

15 %), როგორც გერანიოლის გარდაქმნისას RBEA-25 კატალიზატორზე დასხივების გარეშე. 

გერანიოლის გარდაქმნისას ერთდროულად კატალიზატორის RBEA-25 და US/MW (US 300 W/ MW 550 

W, 1.5 h, Ar, 80˚C) კომბინაციისას  აგრეთვე სინერგიზმს აქვს ადგილი. ამ დროს გერანიოლის 

გარდაქმნის ხარისხი  აღწევს 54.7%, გამოსავლიანობები იზრდება ლინალოოლისა და ნეროლისთვის  - 

27.2 %-მდე  და სესკვიტერპენული სპირტების - 21.9%-მდე; ამ დროს ადგილი აქვს -

რეგიოსელექტურობას ლინალოოლის მიმართ - ლინალოოლი/ნეროლის (L/N) სელექტურობების 

თანაფარდობა მატულობს 17.4-დე. 

ცალ-ცალკე RBEA-150 and BEA-150 კატალიზატორებისა და ულტრაბგერის კომბინაციისას 

გერანიოლის გარდაქმნისას ადგილი აქვს ინჰიბიტორულ ეფექტს- მცირდება  გარდაქმნის ხარისხი და 

რეაქციის პროდუქტების გამოსავლიანობა, მაგრამ მკვეთრად იზრდება L/N თანაფარდობა. 

  ულტრაგერის ზემოქმედებით BEA-ტიპის  მიკრო და მიკრო-მეზოფოროვან ცეოლითებზე 

გერანიოლის იზომერიზაციაში კატალიზური თვისებების (კონვერსია, სელექტურობა, 

გამოსავლიანობა) გააქტიურება ხდება უფრო მაღალი მჟავურობისა და დიდი ზედაპირის მქონე 

ცეოლითების ნიმუშებზე. 
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

4.3. კრებულები - არ არის 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - #11  

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით - 8 სტატია, იხილეთ ## 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25 და 28.   

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

5.3. კრებულები - არ არის 

5.4. სტატიები - 10 სტატია, იხილეთ ## 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 79, 81 და 82. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

43 

 

 

ნ.დოლაბერიძე, ვ.ციციშვილი, 

ნ.მირძველი, მ.ნიჟარაძე, 

ქ.ებრალიძე, ზ.ამირიძე, თ.კაპანაძე, 

ქ.ვირსალაძე 

საქართველოს ბუნებრივი 

ალუმინსილიკატების 

გადაკრისტალება 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

49 ბ.ხუციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

ვ.ციციშვილი, ნ.კუციავა, 

ნ.მირძველი, მ.ნიჟარაძე, 

ნ.ჟაკიპბეკოვა, ს.საკიბაევა 

ცეოლითური მასალები წყლის 

გაწმენდისთვის 

 

50 ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი, 

მ.ბურჯანაძე, ზ.ამირიძე, 

ბ.ხუციშვილი 

საქართველოს ბუნებრივი 

ცეოლითების მოდიფიცირება 

 

53 თ.კორძახია, რ.სხვიტარიძე, 

გ.წინწკალაძე, გ.ჩეიშვილი, 

თ.შარაშენიძე, გ.ანთია, ნ.ქუციავა 

აზოტის ოქსიდების ადსორბცია 

კლინოპტილოლიტით 

11-12 ნოემბერი, 

თბილისი 

54 ნ.დოლაბერიძე, ვ.ციციშვილი, 

ნ.ქუციავა, ნ.მირძველი, მ.ნიჟარაძე, 

ნ.ჟაკიპბეკოვა, ს.საკიბაევა 

ცეოლითური მასალები წყლის 

გაწმენდისთვის 

 

57 ბ.ხუციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

ნ.ქუციავა,  ვ.ციციშვილი, 

მ.პანაიოტოვა, ნ.მირძველი 

ახალი ბაქტერიციდული მასალის 

შექმნის შესაძლებლობა 

 

64 ნ.დოლაბერიძე, ვ.ციციშვილი, 

ნ.მირძველი, მ.ნიჟარაძე, ზ.ამირიძე, 

ბ.ხუციშვილი, თ.კაპანაძე, 

ქ.ვირსალაძე 

ცეოლითური მფილტრავი მასალები 14-15 ნოემბერი, 

ქუთაისი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1  

 

6. 2.უცხოეთში 

#* მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 
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მომხსენებლები დრო და ადგილი 

67 

 

მ.ზაუტაშვილი, ი.რუბაშვილი, 

ლ.ეპრიკაშვილი,  თ.კორძახია,  

ნ.ფირცხალავა, მ.ძაგანია 

მაღალეფექტური სითხური 

ქრომატოგრაფიის მეთოდების 

შემუშავება და ვალიდაცია ზოგიერთი 

ანტიბიოტიკის ბუნებრივ ცეოლითით 

ადსორბციული კვლევებისათვის 

9-10 მაისი, 

ამსტერდამი, 

ნიდერლანდები 

68 ი.რუბაშვილი,  

ლ.ეპრიკაშვილი,  თ.კორძახია, 

მ.ზაუტაშვილი, ნ.ფირცხალავა, 

მ.ძაგანია 

ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენებით 

ჩამდინარე წყლების 

ანტიბიოტიკებისაგან გაწმენდა 

9-10 მაისი, 

ამსტერდამი, 

ნიდერლანდები 

70 გ.წინწკალაძე, ლ.ეპრიკაშვილი, 

თ.შარაშენიძე, ვ.გაბუნია, 

მ.ძაგანია, ნ.ფირცხალავა  

ცეოლითური ანიონშემცველი 

ნანოფოროვანი მასალების მიღებისა და 

გამოყენების პერსპექტივები 

15-27 მაისი, კიევი, 

უკრაინა 

71 ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი, 

ზ.ამირიძე 

ბუნებრივი ფილიპსიტის 

იონმიმოცვლითი მოდიფიცირების 

გზით მიღებული ბაქტერიციდული 

ადსორბენტები. 

15-27 მაისი, კიევი, 

უკრაინა 

75 ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი, 

ზ.ამირიძე, ვ.გაბუნია, 

გ.წინწკალაძე 

კატალიზური გამოყენების მიკრო-

მეზოფორული ფოჟაზიტის ტიპის 

ცეოლითი 

28-29 ივნისი, ანკარა, 

თურქეთი 

76 ნ.დოლაბერიძე,  ვ.ციციშვილი, 

მ.პანაიოტოვა, ნ.მირძველი, 

მ.ნიჟარაძე,  ზ.ამირიძე, 

თ.კაპანაძე, ქ.ვირსალაძე 

ქართული ბუნებრივი ფილიპსიტების 

დახასიათება 

28-29 ივნისი, ანკარა, 

თურქეთი 

77 ნ.მირძველი,  ვ.ციციშვილი, 

ნ.დოლაბერიძე, მ.პანაიოტოვა, 

მ.დოულა, ქ.ებრაიძე, 

მ.ნიჟარაძე, ზ.ამირიძე, 

ბ.ხუციშვილი 

ლითონ- შემცველი ფილიპსიტების 

ბაქტერიციდული აქტივობა 

28-29 ივნისი, ანკარა, 

თურქეთი 

83 ნ.დოლაბერიძე,  ვ.ციციშვილი, 

ნ.მირძველი, მ.ნიჟარაძე,  

ზ.ამირიძე, გ.წინწკალაძე, 

ვ.გაბუნია 

ახალი ცეოლითური შემავსებლის შექმნა 

საქართველოს კლინოპტილოლიტ-

შემცველი ტუფის საფუძველზე 

1-3 ივლისი, ივანოვო-

სუზდალი, რუსეთი 

85 ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

ნ.მირძველი, მ.ნიჟარაძე 

ბაქტერიციდული ფილიპსიტები წყლის 

დამუშავებისათვის 

9-13 სექტემბერი, 

სანქტ-პეტერბურგი, 

რუსეთი 

89 ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი 

ბუნებრივი ანალციმის მოდიფიცირება 9-11 ოქტომბერი, 

კიშინევი, მოლდავეთი 

94 ნ.დოლაბერიძე,  ვ.ციციშვილი, 

ნ.მირძველი, მ.ნიჟარაძე, 

ზ.ამირიძე 

ალუმინსილიკატური გელი NaX 

ცეოლითის მისაღებად 

14-18 ოქტომბერი, 

მოსკოვი, რუსეთი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: -  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. კანდიდატი 

მზია ციცაგი; სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი  მეცნირ 

თანამშრომელი, ქეთევან ებრალიძე, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. კანდ. მარიამ 

ჩხაიძე, უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები, აკადემიური დოქტორი იმედა რუბაშვილი, 

მეცნიერ თანამშრომლები: მირანდა ხაჩიძე, მანანა ბუზარიაშვილი, აკაკი კალატოზიშვილი.  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი  

7 

ადგილობრივი 

აგროინდუსტრიული 

ნარჩენებიდან ბიოაქტიური 

ნივთიერებების ექსტრაქცია და 

ნახევარწარმოებულების 

მიღება.  

 

2019 

მზია ციცაგი, თემის ხელმძღვანელი; 

ქეთევან ებრალიძე, თანახელმძღვანელი; 

მარიამ ჩხაიძე, ექსტრაქციის ჯგუფის 

ხელმძღვანელი - ექსტრაქციის 

პროცესების დაგეგმვა, მიღებული 

შედეგების ანალიზი;  

მირანდა ხაჩიძე, ექსტრაქციის ჯგუფის 

წევრი, ექსტრაქციების პროცედურის 

მართვა;  

მანანა ბუზარიაშვილი, მიღებული 

ექსტრაქტების დამუშავება; 

იმედა რუბაშვილი, ანალიზური ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, მიღებული ბიოაქტიური 

ნაერთების ანალიზური მეთოდების 

შერჩევა, ვალიდაცია;  

აკაკი კალატოზიშვილი,. ანალიზური 

ჯგუფის წევრი, ბიოაქტიური ნაერთების 

ინსტრუმენტალური ანალიზი და 

გასუფთავება. 

ანოტაცია 

ჩვენი კვლევები აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბიოაქტიური ნაერთების ექსტრაქციებთან 

დაკავშირებით ფოკუსირდება თანმიმდევრული ექსტრაქციების მეთოდოლოგიაზე, რაც გულისხმობს 

ერთი საკვლევი ნარჩენიდან რამოდენიმე ბიოაქტიური ნაერთის მიღებას, რომლებსაც აქვთ 

კომერციული დანიშნულება. ექსტრაქციის დიზაინის შემუშავებისას გათვალისწინებულია 

ეკომეგობრული ექსტრაქციის მეთოდები, მარტივი და ეფექტური დიზაინი ,რომელიც 

უზრუნველყოფს  საწარმოო მასშტაბით მეთოდის რეპლიკაციას. კვლევითი პროექტის ფარგლებში 

საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაო ძირითადი შედეგებია: დამუშავდა მანდარინის 

კანიდან ეთერზეთის, პექტინის, ჰესპერიდინისა და β- კაროტინის  საფეხურებრივი ექსტრაქციის 

ახალი სქემა, რომელიც ორ ძირითად საფეხურს მოიცავს. მნიშვნელოვნად გამარტივდა ჰესპერიდინისა 

და β-კაროტინის დაცილება. მიღებული შედეგები შედარებული იქნა სუპერკრიტიკული CO2-ით 



20 
 

 

მიზნობრივი ბიოაქტიური ნაერთების ხაფეხურებრივი ექსტრაქციის მეთოდთან. სუპერკრიტიკული 

ექსტრაქციის უპირატესობა გამოიკვეთა შემდეგ კომპონენტებში: სელექტურობა,  დაბალი 

ოპერატიული ტემპერატურა, გამხსნელების მცირე რაოდენობა.  შემუშავებული ახალი საფეხურებრივი 

ექსტრაქციის სქემა გამოირჩევა სიმარტივით, მაღალი გამოსავლებითა და ექსტრაქციის მცირე 

ხანგრძლივობით. მეორე საფეხურზე შესაძლებელია გამოყენებული იქნას   ულტრაბგერითი 

ექსტრაქცია. გამხსნელებად გამოიყენება წყალი,  ეთილისა და იზოპროპილის სპირტები. 

შესაძლებელია გამხსნელების ხელახალი გამოყენება.  

 შემუშავებული იქნა ლაბორატორიული რეგლამენტი, რომელიც უზრუნველყოფს  მეთოდის 

რეპლიკაციის სიმარტივეს საწარმოო მასშტაბით. 

ასევე შემუშავებული იქნა ვაშლის კანიდან ანტიოქსიდანტების, პენტაციკლური ტრიტერპენოიდების 

და პექტინის მიღების ახალი მოდიფიცირებული სქემა, რომელიც ადაპირებულია ადგილობრივი 

წარმოებისთვის. პირველ საფეხურზე ხდება პექტინის მიღება, მეორე საფეხურზე ურსოლისა და 

ოლეანოლის მჟავების, ხოლო მესამე საფეხურზე ანტიოქსიდანტების. ასეთი თანმიმდევრობა 

საშუალებას აძლევს მეწარმეს, რომელიც ვაშლის გადამუშავების შედეგად დარჩენილი ნარჩენიდან 

აწარმოებს პექტინს, შეძლოს დამატებითი ბიოაქტიური ნაერთების მიღება. შემუშავდა ურსოლისა და 

ოლეანოლის მჟავების ანალიზის თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიული მეთოდი. ასევე დამუშავდა 

ურსოლის მჟავის გასუფთავების მეთოდი.  

აგროინდუსტრიული ნარჩენების საფეხურებრივი ექსტრაქციების შედეგად მიღებული ექსტრაქტების 

ანალიზური კვლევისთვის, შემუშავებული იქნა ორგანულ ექსტრაქტებში ჰესპერიდინის, კვერცეტინის, 

ოლეანოლისა და ურსოლის მჟავების იდენტიფიკაციისა და რაოდენობრივი განსაზღვრის 

მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფული მეთოდები.   

შემუშავებული ჰესპერიდინის რაოდენობრივი განსაზღვრის მეთოდში გამოყენებული იქნა С18 250×4.6 

სმ 5მკმ ქრომატოგრაფული სვეტი იზოკრატული ელუირების პროგრამით 283 ნმ ტალღის სიგრძეზე 

დეტექტირებით. გამხსნელს წარმოადგენდა მეთანოლი. კვერცეტინის განსაზღვრისთვის დამუშავდა 

მეთოდი, რომელშიც გამოყენებული იქნა С8 250×4.6 სმ 5მკმ ქრომატოგრაფული სვეტი იზოკრატული 

ელუირების პროგრამით 210 ნმ ტალღის სიგრძეზე დეტექტირებით. გამხსნელს წარმოადგენდა 

მეთანოლი. ოლეანოლისა და ურსოლის მჟავების იდენტიფიკაციისა და რაოდენობრივი 

განსაზღვრისთვის შემუშავებული იქნა ასევე მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფული მეთოდი, 

რომელშიც გამოყენებული იქნა С18 250×4.6 სმ 5მკმ ქრომატოგრაფული სვეტი იზოკრატული 

ელუირების პროგრამით 205 ნმ ტალღის სიგრძეზე დეტექტირებით. გამხსნელს წარმოადგენდა 

მეთანოლი 2 % ჭიანჭველმჟავას დამატებით. სამივე შემუშავებულ მეთოდს ჩაუტარდა ოპტიმიზაცია, 

ქრომატოგრაფული პარამეტრების ცვლილებით და ოპტიმალურ პირობებში მეთოდი დასტანდარტდა 

და ჩაუტარდა ვალიდაცია, შესწავლილი იქნა სიზუსტე, სწორხაზოვნება და სპეციფიკურობა. 

ჰესპერიდინს რომელიც მანდარინის კანიდან გამოიყოფა აქვს ფარმაკოლოგიური თვისებების ფართო 

სპექტრი: ანტიოქსიდანტური, ანთების საწინააღმდეგო, ჰიპოლიპიდემიური და ანტიკანცეროგენული 

თვისებები. თუმცა მისი გამოყენება მედიცინაში შეზღუდულია წყალში მცირედ ხსნადობის გამო. 

ამდენად მნიშვნელოვანია წყალში ხსნადი წარმოებულის მიღება. პრობლემის გადაჭრის ინოვაციური 

მეთოდია ამინომჟავის ფრაგმენტის შეყვანა ჰესპერიდინის მოლეკულაში. შესაბამისი N-ჩანაცვლებული 

იმინი მიღებული იქნა სხვადასხვა ამინომჟავების ჰესპერიდინთან კონდენსაციის შედეგად, ხოლო 

ჰიდრაზონები- ჰიდრაზინების კარბონილურ ჯგუფთან   კონდენსაციით.    

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები - არ არის  
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის  

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
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4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის  

4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

4.3. კრებულები - არ არის 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - არ არის 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით - 2 სტატია, ## 20, 33 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები  - არ არის 

5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

5.3. კრებულები - არ არის 

5.4. სტატიები - 2 სტატია, ## 14, 80  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

42  მ.ჩხაიძე, მ.ციცაგი, მ.ხაჩიძე, 

მ.ბუზარიაშვილი,  

ი.რუბაშვილი 

პექტინის ექსტრაქცია მანდარინის 

კანიდან 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

57 მ.ციცაგი, მ.ჩხაიძე, ქ.ებრალიძე, 

ვ.ციციშვილი, 

ა.კალატოზიშვილი 

აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან 

ღირებული პროდუქტების 

ექსტრაქციის ეკო-მეგობრული 

ტექნოლოგიები და ოპტიმალური 

პირობები 

11-12 ნოემბერი, 

თბილისი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

78 ქ.ებრალიძე, მ.ციცაგი, 

ვ.ციციშვილი, ი. რუბაშვილი, 

მ.ჩხაიძე, მ.ხაჩიძე, 

მ.ბუზარიაშვილი 

აგრო-სამრეწველო ნარჩენებიდან 

სასარგებლო ნაერთების გამოყოფა 

თანმიმდევრული საფეხურებრივი 

ექსტრაქციის მეთოდით 

28-29 ივნისი, ანკარა, 

თურქეთი 

    

*მოხსენების ანოტაცია იხილეთ დანართში 1 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: -  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. კანდიდატი ირმა 

მიქაძე; ლაბორატორი პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი  მეცნ. თანამშრომლები: ქიმ. მეცნ. 

დოქტორი ვლადიმერ ციციშვილი, ქიმ. მეც. კანდიდატი როინ ჭედია; უფრ. მეცნ. თან.: 

ტექ.მეცნ.კანდ. თეიმურაზ უჩანეიშვილი, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატები ლიპარიტ დოლიძე, 

ნინო ქავთარაძე, დალი იოსელიანი, რუსუდან ცისკარიშვილი, ნათია ბარბაქაძე, ნინო ქარქაშაძე, 

მეცნ. თანამშ., ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატები ნელი ყალაბეგაშვილი, ლიანა სამხარაძე, ნინო 

ნონიკაშვილი, მაია სტეფანიშვილი, ქეთევან ქოჩიაშვილი, ნანა წეროძე, ქეთევან სარაჯიშვილი, 

ლეილა ტატიაშვილი, გულნარა ბალარჯიშვილი, მეცნ. თანამშ., აკად. დოქტორი რუსუდან ურიდია, 

მეცნ. თანამშ.: თამარ ქორქია, თამარ დგებუაძე, მაია ჯაფარიძე. 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

პროექტის დასახელება 

 მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო 

მიმართულება  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

8 

ულტრადისპერსიული ფხვნილების 

მიღება და მათ ფუძეზე ინოვაციური 

მასალებისა და ნაკეთობების მიღების 

ტექნოლოგიების დამუშავება  

2019 წლის სამუშაო გეგმა: 

ნახშირბადის 2D და 3D 

სტრუქტურების შემცველი ნაერთების 
სინთეზი და მათ საფუძველზე 
ორგანული და არაორგანული 

კომპოზიტების  მიღების მეთოდების 
დამუშავება და კვლევა 

ნანოტექნოლოგია, ეკოლოგია 

2012-2020 როინ ჭედია - მთავ. მეცნ.თან.  

თეიმურაზ უჩანეიშვილი - უფრ. 

მეცნ.თან. 

ნათია ბარბაქაძე - უფრ. მეცნ.თან. 

ქეთევან სარაჯიშვილი - მეცნ.თან. 

ნინო ნონიკაშვილი - მეცნ.თან. 

თამარ ქორქია - მეცნ.თან. 

მაია ჯაფარიძე - მეცნ.თან. 

ლილი კაშია-ინჟინერი 

ანოტაცია 

გრაფიტის ფირფიტის ნარჩენები გამოყენებული იქნა  გრაფენისა და მისი ოქსიდების მისაღებად. 

მრეწველობაში გრაფიტის ფირფიტები მიიღება გაფუებული გრაფიტისაგან, ამიტომ შესაძლებელია  

მათი ქიმიური დაჟანგვა გრაფენის ოქსიდამდე სხვადასხვა ცნობილი მეთოდით. გრაფენის მიღება 

აღნიშნული ნარჩენებიდან განხორციელდა შემდეგი ეტაპების მიხედვით:  

I. გრაფიტის ფირფიტის ნარჩენების დაფქვა;  

II.  გრაფიტის ფირფიტების ნარჩენების ფხვნილების დაჟანგვა;   

III. გრაფიტის ოქსიდის ულტრასონირება;  

IV. გრაფენის ოქსიდის გამოყოფა დკანტაციით ან ფილტრაციით;  

V. გრაფენის ოქსიდის აღნდგენა;  

VI. აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის თერმული დამუშავება  და გრაფენის მიღება.   

თითოეული ეტაპი მოითხოვს გარკვეულ ფიზიკურ-ქიმიურ პროცესების ჩატარებას. გრაფიტის 

ფირფიტების ფხვნილების დაჟანგვა განხორციელდა დაბალტემპერატურული (~0°C; KMnO4–

NaNO3–H2SO4) და შედარებით მაღალტემპერატურული (~50°C; KMnO4–H2SO4) რეჟიმებით. 
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დაბალტემპერატურული რეჟიმის შემთხვევაში გრაფენის ოქსიდში C/O თანაფარდობა (ატ%) 61:38-

ია. ასკორბინის მჟავით მათი აღდგენის შედეგად C/O თანაფარდობა იზრდება და 81:19 აღწევს. 

გრაფენის ოქსიდის  ჰიდრაზინით აღდგენის შემთხვევაში მიღებული აღდგენილი გრაფენის 

ოქსიდის დიფრაქციული მაქსიმუმი გამოვლინდა 2θ = 26.2°-ზე. ნაწილობრივ კორექტირებული იქნა 

გრაფენის ოქსიდის  სინთეზისა  და მისი  სარეაქციო არედან გამოყოფის მეთოდები.  სარეაქციო 

არედან  დეკანტირებული ხსნარები შეიცავენ 20% (მას) გრაფენის ოქსიდს, რომლის ნაწილაკების 

ზომები 700 ნმ-ს აღწევს. ამ ხსნარებიდან აღდგენილი გრაფენის ოქსიდი გამოყოფილი იქნა 

ასკორბინის მჟავით. აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის 1000°C-ზე გაცხელებით ინერტულ 

ატმოსფეროში მიღება დეფექტური სტრუქტურის მქონე გრაფენი.      

გრაფენის ოქსიდების სუსპენზიებიდან  მემბრანები მიღებულ იქნა ვაკუუმ-ფილტრაციისა და 

მათგან გამხსნელების მოცილების მეთოდებით. მიღებულია   3-15 სმ  დიამეტრის მემბრანები, 

რომელთა სისქე 20-50 მკმ-ია. შესწავლილია ვოლფრამის, მოლიბდენის, ტიტანის და ბორის 

კარბიდების  ულტრადისპერსული ფხვნილოვანი კომპოზიტების მიღების შესაძლებლობას  

სხვადასხვა თხევადი პრეკურსორებიდან და გრაფენის ოქსიდის სუსპენზიებიდან. ზემოაღნიშნული 

მეთოდი გამოყენებულია B4C-ის ფუძეზე ნანოკრისტალური მეტალოკერამიკებისა (B4C+CuMn, 

B4C+CuTi) და     კერამიკების (B4C- MeB2) მისაღებად.  ამავე მეთოდით მიღებულია სალი 

კერამიკული მასალები (TiC+Ni, WC+Co,) გაუმჯობესებული მექანიკური თვისებებით. 

    I კვარტალი 

 სამეცნიერო და საპატენტო ლიტერატურის მოგროვება და ანალიზი; სტანდარტული და 

არასტანდარტული ხელსაწყო-დანადგარების ინსტალირება; 

  გრაფენის ოქსიდისა და აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის მიღება გრაფიტის 

ნარჩენებიდან; 

     II კვარტალი 

 მინარევებისაგან აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის გასუფთავების მეთოდების 

დამუშავება; 

 გრაფიტიზებული ბიონახშირისაგან გრაფენის ოქსიდის ექსტრაქციის შესაძლებლობების 

დადგენა;  

   III კვარტალი 

 გრაფენისა და აღდგენილი გრაფენის ოქსიდებისაგან მემბრანებისა და ფილტრების 

მიღების მეთოდების დამუშავება; 

 გრაფენის ოქსიდის გამოყენება ბორის, ალუმინისა, ტიტანის და ვოლფრამის  შემცველი 

ორგანულ-არაორგანული პრეკურსორების მისაღებად; 

    IVკვარატალი 

 გრაფენის ოქსიდის შემცველი ორგანულ-არაორგანული პრეკურსორებისაგან 

კარბიდების, ოქსიდებისა და ფხვნილოვანი კერამიკული კომპოზიტების მაღალტემპერა-

ტურული სინთეზი;    

 მიღებული ნიმუშების სტრუქტურულ-მორფოლოგიური კვლევა ელექტრონული, 

ოპტიკური მიკროსკოპიისა და რენტგენული დიფრაქციის მეთოდებით; 

 

  

1.2. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით)  

9 

აფლატოქსინების და სხვა 

მიკოტოქსინების ადსორბცია 

ლიგნინინსა და სხვა 

სორბენტების საფუძველზე 

 

ქიმიური ეკოლოგია 

2017-2020 

 

ირმა მიქაძე - ხელმძღვანელი;  

ლიპარიტ დოლიძე,  

ნანა წეროძე,  

ნინო ქარქაშაძე,  

რუსუდან ურიდია,  

ლეილა ტატიაშვილი 
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ანოტაცია 

მცენარეების და მათი პროდუქტების შენახვის პირობების დროს გაწვეული დაავადებების 

უმრავლესობა გამოწვეულია პარაზიტული სოკოებით. ინფექციის გამოსაწვევად სოკოს სპორა 

მცენარის ზედაპირზე უნდა მოხდეს და იქ აღმოცენდეს. ამის შედეგად სოკო მცენარეებში იწვევს 

დაავადების სიმპტომებს, რომლებიც დაკავშირებულია უჯრედების დაზიანებით ან სოკოების 

ტოქსინების მოქმედებით.  

ჩატარებულია შერჩეული ნახერხის დამუშავება NaOH-ის 5%-იანი ხსნარით. ნატრიუმის ტუტის ხარჯი 

იყო ნახერხის წონის არა უმეტეს 25%-ისა. მეორე ნიმუშის შემთხვევაში ნახერხი დამუშავდა 

გოგირდმჟავის შემჟავებული წყლით. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა მიღებული სულფიდური 

ლიგნინის  რაოდენობრივი და თვისობრივი  ანალიზი,  შეირჩა ადსორბენტის ფორმები: მშრალი, 

ნახევრადმშრალი, ჟელესმაგვარი. აფლატოქსინების ადსორბციის რაოდენობრივი ანალიზი ჩატარდა 

გამოწვრილვის მეთოდით, რომელიც შემოწმდა თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიით. ნიმუში დამუშავდა 

აცეტონ-წყლის (85:15) ნარევით, გაფილტვრის შემდეგ ფილტრატი დამუშავდა ჰექსანით გამყოფ 

ძაბრში, დაემატა 4%-იანი NaCl-ის ხსნარი, ხსნარი დავაყოვნეთ,დავყავით, ქვედა ფენა დამუშავდა 

ქლოროფორმით, გაიფილტრა უწყლო  Na2SO4 -ის ფენით, ექსტრაქცია გამეორდა 3-ჯერ. 

გაერთიანებული ექსტრაქტი აორთქლება მოხდა წყლის აბაზანაზე 50 მლ-მდე. თხელფენოვან 

ქრომატოგრაფიისთვის შერჩეული იქნა სისტემა ტოლუოლი -ეთილაცეტატი(85%) -ჭიანჭველმჟავა 

(5:4:1). 

მიკრობიოლოგიური ექსპერიმენტი: 

ექსპერიმენტისთვის ნიმუშები აღებულ იქნა დანესტიანებული და დაზიანებული სარდაფის 

კედლიდან. მოხდა მიღებული მასალის გასუფთავება და დაყვანა სუფთა კულტურამდე, რომლიდანაც  

გამოყოფილი იქნა ტოქსინის წარმომქმნელი მიკოტოქსინი. 21 დღის განმავლობაში კულტივირებისას 

შეინიშნა მიკოტოქსინების საკმაო რაოდენობის დაგროვება. გამოკვლეულ იქნა გასუფთავებული 

კულტურის მორფოლოგიური და კულტურალური თვისებები.  შეფასდა საკვლევი კულტურების 

ზრდის სიჩქარე და კოლონიის ფორმირება, ფორმა, პიგმენტაცია ჩაპეკ-დოქსის მოდიფიცირებულ 

საკვებ არეზე 250C 5-7 დღის განმავლობაში თერმოსტატში (BPH-9082 Incubator (LCD)), კულტურის 

მიკროსკოპული (AmScope 3.7 (x86)) კვლევისას განისაზღვრა მიცელიუმის მდგომარეობის, 

კონიდიომატარებლების არსებობა და კოლონიის ფორმა.  ექსპერიმენტის შედეგად მიღებული შტამი 

განითესა კარტოფილზე, რომელიც წინასწარ გასტერილდა და მოთავსდა 96% სპირტში. 

ინოკულაციისთვის გამოყენებულ იქნა  მიკროსკოპული საკვლევი სოკოს 5 დღიანი კულტურა. 

სუსპენზია უჯრედების გარკვეული რაოდენობით შეტანილ იქნა ასეპტიკურად კოლბაში 

ბიოლამინარში (BIOBASE BBS-V800), რომელშიც მოთავსებული იყო საკვლევი სტერილური 

ბოსტნეული. კოლბა მოთავსდა თერმოსტატში 5 დღე-ღამის განმავლობაში 250C-ზე. ნიმუშის სრული 

კულტივირების ხანგრძლივობა შეადგენდა 21 დღე-ღამეს.  პარალელურად გამოკვლეულ იქნა 

საკვლევი მიკოტოქსინი ზრდის ფაზების მიხედვით,  იცვლებოდა ტემპერატურული რეჟიმი და pH, 

რის შედეგადაც დადგინდა, რომ მჟავა გარემო pH=3,9 და 50C-მდე ტემპერატურა ოპტიმალური 

აღმოჩნდა ტოქსინების საკმაო რაოდენობის დასაგროვებლად  მე-12 დღეზე. 

 

1.3. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით)  

10 

გარემოზე მავნე ზეგავლენის 

მონიტორინგი, დაბინძურების 

შემცირების მოდელური 

მეთოდების შემუშავება,  

გამოცდა და შეფასება, 

დაბინძურების ეფექტური 

ფიტო- და ბიორემედიაციის 

შემუშავება  

2019-2022 

 

დალი იოსელიანი - ხელმღვანელი; 

ნინო ქავთარაძე,  

რუსუდან ცისკარიშვილი,  

გულნარა ბალარჯიშვილი, 

ნელი ყალაბეგაშვილი, 

მაია სტეფანიშვილი, 

ლია სამხარაძე, 

ქეთევან ქოჩიაშვილი, 
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ქიმიური ეკოლოგია თამარ დგებუაძე 

ანოტაცია 

შესწავლილია მძიმე მეტალებით დაბინძურებებული სხვადასხვა ტიპის  ნიადაგების და კარიერული 

წყლის და მდინარე კაზრეთულას გაუვნებელყოფის მეთოდები.  წყლის შემთხვევაში ადსორბენტად 

გამოყენებულია მცენარეული საფარი: მზესუმზირის კალათა, ციტრუსების ქერქი, თრიმლი, მუხის 

ქერქი და სხვ. გამოკვლეულ იქნა მძიმე მეტალები ადსორბციის ხარისხის დამოკიდებულება 

დისპერსულობაზე, ადსორბციის დროის ხანგრძლივობაზე და საკვლევი ხსნარის წყალბადურ 

მაჩვენებელზე. მეტალებით დაბინძურებული ნიადაგის შემთხვევაში მოხდა  მიკროორგანიზმების 

გარკვეული შტამების შერჩევა, ადგილობრივი მიკროფლორის შესწავლა და  ლაბორატორიულ 

პირობებში გვარის დონეზე მათ იდენტიფიცირება. ჩატარებული სამუშაოების გათვალისწინებით 

რეკომენდირებულია ჰუმინური მჟავების მოდიფიცირებული ფორმების შემუშავება, ადგილობრივი 

მიკროორგანიზმების სტიმულირება და გეოქიმიური ბარიერების შექმნა ადგილობრივი წიაღისეულის 

გამოყენებით. 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

2 

ბორის კარბიდის ფუძეზე 

ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფა-

ზური კერამიკული მასალების და 

გაუმჯობესებული საექსპლ-

უატაციო მახასიათებლების მქონე 

ნაკეთობების მიღება; 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერება,მასალათმცოდნეობა,

 AR-18-1045 

1.01.2019-1.01.2021 
ნ.ბარბაქაძე-მკვლევარი 

ქ.სარაჯიშვილი-მკვლევარი 

პროექტის შესრულება დაიწყება 2019 წლის იანვრიდან 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის  

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის  

4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

4.3. კრებულები - არ არის 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - არ არის 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით - 2 სტატია, იხილეთ ## 3, 27 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

5.3. კრებულები - არ არის 

5.4. სტატიები - 4 სტატია, იხილეთ ## 8, 17, 19, 36 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
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6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

38 

ნ.ბარბაქაძე, ქ.სარაჯიშვილი, 

რ.ჭედია, ლ.ჩხარტიშვილი, 

ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, 

მ.დარჩიაშვილი. ვ.უგრეხელიძე 

ვოლფრამის, მოლიბდენის, ტიტანის და 

ბორის კარბიდების ულტრადისპერსული 

ფხვნილოვანი კომპოზიტების მიღება 

თხევადი პრეკურსორების გამოყენებით 

16-19 ივლისი, 

ბათუმი 

39 

ნ.ბარბაქაძე, ლ.ნადარაია, 

ქ.ებრალიძე, ლ.კაშია, თ.ქორქია, 

რ.ჭედია 

გრაფენის მიღება გრაფიტის ფირფიტის 

ნარჩენებისაგან მათი დაჟანგვითა და 

აღდგენით 
17-20 ივლისი, 

ბათუმი 

44 

თ.დუნდუა, ვ.უგრეხელიძე, 

ნ.ნონიკაშვილი, 

ქ.სარაჯიშვილი, ნ.ჯალაბაძე, 

რ.ჭედია 

გრაფიტის ოქსიდიდან მემბრანების 

მიღების ზოგიერთი საკითხი 

52 

ი.მიქაძე, დ.იოსელიანი, 

გ.ბალარჯიშვილი, ლ.სამხარაძე, 

ნ.ყალაბეგაშვილი, ლ.დოლიძე 

მძიმე მეტალებით დაბინძურებული 

წყლების გაწმენდა მცენარეული 

ნარჩენებით 11-12 ნოემბერი, 

თბილისი 

 

რ.ურიდია, ნ.ქარქაშაძე, 

ლ.ტატიაშვილი, ნ.წეროძე, 

ჟ.პეტრიაშვილი, ი.მიქაძე 

მიკოტოქსინების ადსორბცია ბუნებრივი 

ნედლეულის გამოყენებით 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1 

 

6. 2. უცხოეთში 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

65 
ა.მიქელაძე, ო.ცაგარეიშვილი, 

ლ.ჩხარტიშვილი, რ.ჭედია, 

ხსნარებიდან და სუსპენზიებიდან ბორის 

შემცველი და მსგავსი ნანოკრისტალური 

სისტემების მიღება 

7-19 აპრილი, 

კაპადოკია-

ნევსეჰირი, 

ტურქეთი 66 
ა. მიქელაძე, ო. ცაგარეიშვილი, 

ლ. ჩხარტიშვილი, რ. ჭედია 

ბორის შემცველი და მსგავსი ნანო-

კრისტალური სისტემების მიღება 

87 

ლ.ჩხარტიშვილი, 

ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, 

მ.დარჩიაშვილი, ნ.ბარბაქაძე, 

ქ.სარაჯიშვილი, რ.ჭედია, 

ვ.უგრეხელიძე  

B4C-MeB2  კომპოზიტების ნანოფხვნილების 

მიღება თხევადი კაზმიდან 

22-27 სექტემბერი, 

ნიიგატა, იაპონია 

92 

ნ.ბარბაქაძე, ვ.ციციშვილი, 

მ.ჯაფარიძე, ლ.ნადარაია, 

თ.ქორქია, რ.ჭედია 

ახალი ნახშირბადული პრეკურსორები 

გრაფენისა და მისი ოქსიდების 

სინთეზისათვის 

9-11 ოქტომბერი, 

კიშინევი, 

მოლდავეთი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: -  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. დოქტორი 

გივი პაპავა; ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი  მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. 

კ. მარინა გურგენიშვილი,  უფრ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ.: ეთერ გავაშელიძე, ია 

ჩიტრეკაშვილი, რივა ლიპარტელიანი, მეცნ. თანამშ.: სოფ. მ. მეცნ. დოქტ. ელდარ გუგავა, 

ქ.მ.კანდ.: ნორა დოხტურიშვილი, ნაზი გელაშვილი, მეცნ. თანამშ.: ზურაბ   

ჩუბინიშვილი,ზურაბ თაბუკაშვილი, ნანული  ხოტენაშვილი.  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

11 

პოლიკონდენსაციით  ამიდო 

ალდეჰიდური  ტიპის   თანა 

პოლიმერების  სინთეზი,  მათ  

საფუძველზე  იონიტების 

მისაღებად. 

ქიმია, მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმია, გარემოს 

დაცვა. 

2014-2020 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი 

პროექტის შემსრულებლები: 

ნ.დოხტურიშვილი,  ე.გუგავა, 

ე.გავაშელიძე, ნ.გელაშვილი,  

ი.ჩიტრეკაშვილი,  რ.ლიპარ ტელიანი, 

ნ.ხოტენაშვილი,  ზ.თაბუკაშვილი 

ანოტაცია 

იონიტების მისაღებად, პირველ ეტაპზე, პოლიკონდენსაციის მეთოდით, პოლიფუნქციური ამიდური 

ტიპის მონომერების (ფორმალდეჰიდის, კარბამიდისა და მელამინის) საფუძველზე  განხორციელდა 

აქტიური ფუნქციური ჯგუფების შემცველი თანაპოლიმერების სინთეზი. შესწავლილია რეაქციის 

მიმდინარეობაზე სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა და პოლიმერის ქიმიური შედგენილობის 

გათვალისწინებით დადგენილია პოლიკონდენსაციის პროცესის  ოპტიმალური პირობები. შემდეგ 

ეტაპზე, მიღებული თანაპოლიმერების მაკრომოლეკულებში, რეაქციისუნარიანი აქტიური ფუნქციური 

NH2 ჯგუფების საფუძველზე განხორციელდა იონოგენური კარბოქსილის ჯგუფების ჩანაცვლება. 

თანაპოლიმერების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებით შესაძლებელი გახდა იონიტების გაცვლითი 

ტევადობის რეგულირება 8 – 11 მგ/ექვ-ის ფარგლებში.შ.  იონიტები აპრობირებისათვის გადაეცა  

თბილისის ფარმაცევტულ  და უალკოჰოლო სასმელების ქარხნების შესაბამის ლაბორატორიებს 

გამოსაცდელად. 

 

1.2. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

12. 

პოლიკონდენსაციის  მეთოდით  

გოგირდის შემცველი 

ბიოდეგრადირებადი 

თანაპოლიმერების  სინთეზი 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები და გარემო. 

გარემოს დაცვის 

ტექნოლოგიები 

2014-2020 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი 

პროექტის შემსრულებლები: 

ნ. დოხტურიშვილი,  

ე,გავაშელიძე, ი.ჩიტრეკაშვილი,  

ნ. გელაშვილი,  

ზ.თაბუკაშვილი, ნ. 

ხოტენაშვილი 
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ანოტაცია 

ამიდური პოლიმერების წარმოების ტექნოლოგია შედარებით მარტივია, მაგრამ პოლიკონდენსაციის 

პროცესის მიმდინარეობაზე დიდ გავლენას ახდენს ტექნოლოგიური პარამეტრების უმნიშვნელო 

ცვლილებაც კი.  

     ამიდური პოლიმერები წარმოადგენენ თერმორეაქტიულ პოლიმერებს, რომლებიც საწყისი 

მონომერების პოლიფუნქციურობის გამო  წარმოქმნიან  სივრცითი სტრუქტურის მქონე პოლიმერებს. 

 პოლიკონდენსაციის რეაქციის მიზანმიმართული წარმართვის გზით, 

ფორმალდეჰიდის, კარბამიდისა და თიოკარბამიდის საფუძველზე განხორციელებულია ხაზოვანი 

აგებულების მქონე  თანაპოლიმერების სინთეზი.      

    მთავარ პოლიმერულ ჯაჭვში გოგირდის ატომის არსებობის გამო, პოლიოლეფინებისა და სხვა 

პოლიმერებისაგან განსხვავებით,  ისინი, ნიადაგში მოხვედრისას, ურეაზიული ტიპის ბაქტერიების 

მოქმედებით განიცდიან ბიოდეგრადირებას, რის გამოც ნიადაგში არ ხდება მათი  აკუმულირება. 

გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ბიოდეგრადაციის შედეგად ისინი არ გამოყოფენ ტოქსიკურ ნივთიერებებს 

და არ აბინძურებენ გარემოს. პოლიმერულ ჯაჭვში გოგირდის ატომის არსებობა ზრდის პოლიმერების 

ტროპიკომედეგობას და ობის ბაქტერიების მოქმედებისაგან იცავს ჯერ კიდევ ექსპლუატაციაში მყოფ 

პოლიმერებს. ამავე დროს ზრდის  პოლიმერების დრეკადობის უნარს.   ასევე, სოფლის მეურნეობაში, 

პროლონგირებული სასუქების სახით მათი გამოყენება უზრუნველყოფს მარცვლეული კულტურების  

სათესლე მასალას  ჭარბი ტენიანობის შემთხვევაში ობის ბაქტერიების მოქმედებით ჩალპობისაგან.  

      შესწავლილია  თანაპოლიმერების სინთეზის დროს რეაქციის მიმდინარეობაზე სხვადასხვა 

ფაქტორების გავლენა და დადგენილია  რეაქციის ოპტიმალური პირობები.  

    სინთეზის მიმდინარეობისას, პოლიკონდენსაციის რეაქციის ძირითადი,  განმსაზღვრელი 

პარამეტრების ცვლილებით,  შესაძლებელია  ამიდური ოლიგომერებისა და პოლიმერების 

სტრუქრურის რეგულირება, როგორც ხაზოვანი, ასევე სივრცითი სტრუქტურის მქონე ოლიგომერებისა 

და პოლიმერიების მისაღებად.  

    მარცვლოვანი კულტურებისათვის ამ თანაპოლიმერების აზოტოვან, პროლონგირებულ სასუქებად 

გამოყეენების შემთხვევაში,  გოგირდის ატომების არსებობა უზრუნველყოფს სათესლე მარცვლის 

დაცვას ჩალპობისაგან, მომეტებული სინესტის პირობებში. 

 

1.3. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების  

წლები 

 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

13 

პოლიმერული კომპოზიციები 

ნანოდანაფარებით, ახალი 

ტიპის ანტიფრიქციული 

მასალების მისაღებად. 

ქიმია, მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმია, ახალი 

მასალები. 

2014-2020 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი 

პროექტის შემსრულებლები: 

ი.ჩიტრეკაშვილი, ნ.გელაშვილი, 

ზ.თაბუკაშვილი, 

ნ.დოხტურიშვილი,ზ. 

ჩუბინიშვილი 

ანოტაცია 

შემუშაევბულია ტექნოლოგია ბუნებრივი გრაფიტის მაღალდისპერსიული ფხვნილის  ფტორშემცველი 

ოლიგომერებით (ფტოროპლასტის წარმოების ნარჩენების) და ნანოგანზომილებიანი რკინის 

ფხვნილით პლაკირებული კომპოზიციების მისაღებად. ასეთი პლაკირებული მასალები გამოყენებულ 

იქნა  გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო  თვისებების მქონე ანტიფრიქციული პოლიმერული 

მასალების მისაღებად, რისთვისაც ეს პროცესი   ხორციელდება  სტადიებად:  

- ტექნოლოგიის შემუშავება ფტორშემცველი ოლიგომერით მოდიფიცირებული  

წვრილდისპერსიული გრაფიტის ფხვნილის მისაღებად. 

- ტექნოლოგიის შემუშავება  ფტორშემცველი ოლიგომერით მოდიფიცირებული  გრაფიტის  

ნანოგანზომილებიანი რკინით პლაკირებული  მასალის მისაღებად.   
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 -      შესწავლილია  გრაფიტის სტრუქტურაზე პლაკირების პროცესის გავლენა.  

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

“მინერალური სასუქებით 

გამოწვეული ეკოლოგიური 

პრობლემების დაძლევის 

გზების ახალი ტექნოლოგიის 

შემუშავება“ -  FR-17_331 

კვლევის მიმართულება: 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები და გარემო, 

გარემოს დაცვის 

ტექნოლოგიები. 

2017- 2020წწ. 

პროეტის ხელმძღვანელი: 

გ.პაპავა 

პროეტის შემსრულებლები: 

ლიპარტელიანი რივა, 

ლომთათიძე ზაურ, 

გუგავა ელდარ. გელაშვილი 

ნაზი, გავაშლიძე ეთერ, 

კვარაცხელია დავით, 

არჩვაძე ქეთევან 

ანოტაცია 

შესწავლილია  კარბამიდის ფორმალდეჰიდთან პოლიკონდენსაციის პროცესი  და შემუშავებულია 

კარბამიდის  ბაზაზე პროლონგირებული მექანიზმით მოქმედი ბიოდეგრადირებადი  აზოტის სასუქის 

მიღების  ტექნოლოგია.  

ჩატარებულია   პეპტიდური ბმების  შემცველი, ხაზოვანი სტრუქტურის მქონე , პროლონგირებული 

მექანიზმით მოქმედი  ბიოდეგრადირებადი პოლომერიზებული  კარბამიდის საფუძველზე მიღებული 

აზოტოვანი სასუქის  განმეორებადი ელემენტური რგოლის  ელემენტური  ანალიზი.. როგორც  

მიღებული  შედეგებიდან ჩანს,  პოლიმერის ელემენტური შედგენილობა ახლოსაა თეორიულად 

გამოთვლილ  მაჩვენებლებთან.     

აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგებიდან  (წაბლა,ალუვიურ მჟავე ტიპი) ხრისტიანსენის   საკვები 

არით გამოყოფილი იქნა სხვადასხვა სახეობის მიკროორგანიზმები ,რომელთაც გააჩნდათ ურეაზული 

აქტივობა( 28 შტამი, აქედან წაბლა ნიადაგიდან- 18, ხოლო ალუვიურ-მჟავე ნიადაგიდან -10 შტამი)).  

  გამოყოფილი შტამებიდან  ურეაზული აქტივობით გამოირჩეოდა 3 შტამი. შესწავლილი იქნა 

აქტიური შტამების მორფო-კულტურალური, ფიზიოლოგო-ბიოქიმიური თვისებები. ამ თვისებების 

შესწავლით დადგინდდა მათი გვარის სტატუსი. გამოყოფილი შტამები  არიან აქტინომიცეტების, 

კლოსტრიდიების და ასპერგილების (Actinomyces sp., Clostridium sp., Aspergillus sp.,) წარმომადგენლები. 

მიმდინარეობს კვლევები მათი სახეობრივი სტატუსის დასადგენად. 

გამოყოფილი შტამების სასუქების მადეგრადირებელი უნარის ასამაღებლად  შეასწავლილ   იქნა 

მიკროორგანიზმების კულტივაციის ოპტიმალური პირობები მიკროორგანიმების საკვები არეების 

მოდიფიკაციის საშუალებით,  რომლის დროსაც საკვებ არეში მონაცვლეობით , აზოტის ბუნებრივი 

წყაროს( შარდოვანა) ნაცვლად, სხვადასხვ  მზარდი კონცენტრაციით,  შეგვქონდა აზოტშემცველი 

პოლიმერი. დადგენილ იქნა    ბუნებრივი აზოტის სასტარტო დოზა( 1-1,5 გრ  ლიტრში ) და სასუქის ის 

კონცენტრაცია( 18 გრ ლიტრში აზოტშემცველი პოლიმერი), რომლის დროსაც შედარებით აქტიურად 

მიმდინარეობს მიკროოროგანიზმის ზრდა-განვითარება. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. 

№ 
პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 



30 
 

 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

მითითებით) 

1 

ბიო-დეგრადირებადი  

პოლიმერების სინთეზი და 

გამოყენება გლობალური  

დაბინძურებისაგან გარემოს 

დაცვის  მიზნით 

STCU 6309 

დედამიწის შემსწავლე ლი 

მეცნიერებები და გა რემო. 

გარემოს დაცვის 

ტექნოლოგიები 

2017-2019 წწ. 

პროეტის ხელმძღვანელი: 

გუგავა ელდარ 

პროეტის შემსრულებლები: 

გურგენიშვილი მარინა, 

დოხტურიშვილი ნორა, 

პაპავა ეთევან, ჩიტრეკაშვილი 

ია,ლომათიძე ზაურ. 

კვარაცხელია დავით 

ანოტაცია 

ჩატარდა კვლევები მეთილენეთერული ჯგუფების და სხვა ფაქტორების გავლენის შესასწავლად და  

პოლიმერების თვისებებზე და რეაქციის ოპტიმალური პირობების დადგენად. თანაპოლიმე- რების 

სინთეზის დროს, როდესაც რეაქციაში მონაწილეობს  ერთნაირი ფუნქციური ჯგუფების შემცველი 

რამოდენიმე კომპონენტი, მორეაგირე საწყისი კომპონენტების სარეაქციო არეში შეყვა- ნის რიგითობა 

განსაზღვრავს   წარმოქმნილი პოლიმერის სტრუქტურას და შედგენილობას, აგრე- თვე საწყისი 

კომპონენტების მოლეკულის ნაშთის განაწილებას მაკრომოლეკულაში. ასე მაგალი- თად, როდესაც 

ფორმალდეჰიდთან ურთიერთქმედებაში შეგვყავს კარბამიდი და თიოკარბამიდი, იმის და მიხედვით, 

თუ რა თანმიმდევრობით შეგვყავს სარეაქციო არეში საწყისი კომპონენტები, მიიღება თვისებებით 

განსხვავებული სხვადასხვა პოლიმერი. როდესაც ორივე მონომერი ერთ- დროულად შეგვყავს 

რეაქციაში, წარმოიქმნება ბლოკ-პოლიმერი, პოლიმერი შესდგება კარბამი- დისა და თიოკარბამიდის 

ბლოკებისაგან, სადაც ბლოკი გამდიდრებულია ამა თუ იმ მონომერის მოლეკულების ნაშთებით. ჯერ 

რეაქციაში შედის უფრო აქტიური მონომერი და ბლოკი გამდი- დრებულია ამ მონომერის 

მოლეკულების ნაშთით, ხოლო რეაქციაში მიგვიანებით  შევა  ნაკლებ აქტიური კომპონენტი, რომლის 

ბლოკების გამდიდრებული იქნება ნაკლებ აქტიური მონომერის ნაშთებით. სარეაქციო არეში 

მონომერების შეყვანის  რიგითობის შეცვლით შესაძლებელია მივი- ღოთ სტატისტიკური პოლიმერი, 

მონომერების თანაბარი განაწილებით მაკრომოლეკულაში.        

შესწავლილია პოლიკონდენსაციის რეაქციის მიმდინარეობისას ალდეჰიდური კომპონენტის 

კონცენტრაციისა და რეაქციის პროცესში მეთილოლის ჯგუფების შემცველობის ცვლილებაზე 

ტემპერატურისა და რეაქციის ხანგრძლივობის გავლენა.  

კარბამიდის მეთილოლწარმოებულების წარმოქმნისას ადგილი აქვს მეთილოლის ჯგუფების 

გარდაქმნას და მეთილენისა და დიმეთილენეთერული ბმების წარმოქმნას, რაც დასტურდება იწ- 

სპექტროსკოპიული გამოკვლევით. დიმეთილენეთერული ბმებისათვის დამახასიათებელი შთანთ ქმის 

ზოლების ინტენსივობა 1085 და 1110სმ-1 უბანში ძლიერდება, რაც მიუთითებს დიმეთილენე- თერული 

ჯგუფებისათვის დამახასიათებელი ბმების წარმოქმნაზე, რომელიც წარმოიქმნება მეთი- ლოლის 

ჯგუფების კონდენსაციის შედეგად, რასაც თან სდევს წყლის გამოყოფა. 

რეაქციის მიმდინარეობისას მეთილოლის ჯგუფების წარმოქმნის ინტენსივობა იზრდება, რასაც 

ადასტურებს იწ. სპექტროსკოპიული გამოკვლევა. მეთილოლის ჯგუფისათვის დამახასიათებელი 

შთანთქმის ზოლების ინტენსივობა 1030 სმ-1 უბანში იზრდება, თუმცა იმავდროულად ადგილი აქვს 

მის გარდაქმნას დიმეთილენეთერული ბმების წარმოქმნით. მაგრამ, ამ გარდაქმნის სიჩქარე ნაკლებია 

მათი წარმოქმნის სიჩქარეზე, თავისუფალი ფორმალდეჰიდის შემცველობა თანდათან მცირდება, რაც 

არ არის მეთილოლის ჯგუფის შემცველობის ზრდის ექვივალენტური. ტემპერა -ტურის გაზრდით 
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იზრდება მეთილოლის ჯგუფების რაოდენობა, შესაბამისად მცირდება თავისუ- ფალი 

ფორმალდეჰიდის შემცველობა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხსნარში ოლიგომერის მიღების დროს, 

ფორმალდეჰიდის წყალხსნარის გამოყენებისას, ერთი საათის შემდეგ, თავისუფალი ფორ- 

მალდეჰიდის შემცველობა 18%-ს შეადგენს, ხოლო მეთილოლის ჯგუფებისა – 18,05%-ს. 

შესწავლილ იქნა აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ, კერძოდ წაბლა , ალუვიურ-მჟავე ტიპის 

ნიადაგიდან გამოყოფილი  სხვადასვა გვარის მიკროორგანიზმები.  ნიადაგიდნ გამოყოფილი 

მიკროორგანიზმების ურეაზული აქტივობის დასადგენად, გადათესილი იქნა  მიკროორგანიზმები 

სათვის განკუთვნილ ხრისტიანსენის საკვებ არეზე (ხრისტიანსენის საკვებ არეში აზოტის წყაროდ 

გამოყენებულია შარდოვანა).გადათესილი  მიკროორგანიზმების კულტივაციას ვახდენდით 

თერმოსტატში 28C0-ის პირობებში. ინკუბაციის პროცესს ვაკვირდებოდით 7 დღე-ღამის განმავ- 

ლობაში. 

ცდის შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა,რომ გამოყოფილი მიკროორგანიზმებიდან ურეაზული აქტივობა 

აღმოჩნდათ  კლოსტრიდიებს, აქტინომიცეტებს და ასპერგილებს.  

შემდგომში, ურეაზული აქტივობის მქონე მიკროორგანიზმები გადათესილი იქნა ხრისტიანსენის 

არეზე, სადაც შარდოვანას ნაცვლად გამოყენებული იქნა სხვადსხვა რაოდენობის საცდელი სასუქი.    

მიკროორგანიზმების 7 დღე-ღამის ინკუბაციის შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა,რომ გამოსაცდელი 

მიკროორგანიზმებიდან  სასუქით მოდიფიცირებულ საკვებ არეზე ზრდის ინტესივობით  

გამოირჩეოდა  მიკროორგანიზმი Actinomyces sp., 

მადეგრადირებელი მიკროორგანიზმების  ეფექტურობის შესასწავლად ჩატარებულია ცდები, 

რომელიც ეხება ნიადაგიდან გამოყოფილი მიკროორგანიზმის კულტივაციის იმ ოპტიმალური 

პირობების დადგენას , რომლის დროსაც კულტურის ზრდა-განვითარება უტოლდება იმ საკვებ არეზე 

ზრდას, სადაც აზოტის წყაროდ გამოყენებულია ამ მიკროორგანიზმისათვის საჭირო ბუნებრივი აზოტი 

წყარო ,კერძოდ კალიუმის ნიტრატი, გლიცინი, შარდოვანა.  

ცდებში საკვებ არეში ბუნებრივი აზოტის წყაროს გლიცინის, კალიუმის ნიტრატის, შარდოვანას 

ნაცვლად ჩანაცვლებული იქნა გამოსაცდელი სასუქი სხვადსხვა რაოდენობით, ბუნებრივ აზოტის 

წყაროსთან გარკვეული თანაფარდობით (მიკროორგანიზმის სასუქისადმი ადაპტაციის მიზნით 

თავდაპირველად საკვებ არეში შეგვქონდა აზოტის ბუნებრივი  წყარო შემდეგი რაოდენობით 0.9 გრ. 

(აზოტის ბუნებრივი წყარო). +0,1გრ. სასუქი, 0,2 გრ. აზოტის ბუნებრივი წყარო + 0,8 გრ სასუქი და ა.შ,  

ვიდრე აზოტის ბუნებრივი წყარო სრულად არ იქნა ჩანაცვლებული გამოსაცდელი სასუქით (1გრ,).  

ცდის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ  თანდათან სასუქზე ზრდით ადაპტირებული მიკროორგანიზმებიდან 

განსაკუთრებული ზრდა-განვითარებით გამოირჩეოდა Actinomyces sp.,  ამასთან საინკუბაციო 

გარემოში აღინიშნებოდა ამიაკის ინტესიური გამოყოფა, რაც  აქტინომიცეტის ურეაზულია აქტივობის 

ანუ  სასუქის მადეგრადირებელი  უნარის მაჩვენებელია. 

ცდების ანალიზმმა გვიჩვენა, რომ გამოცდილი მიკროორგანიზმებიდან  Atinomyces sp., წარმო- ადგენს 

სასუქის მადეგრადირებელ მიკროორგანიზმს.  

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის  

4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

4.3. კრებულები - არ არის 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - არ არის 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით - 2 სტატია, ## 32, 33 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
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№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი, 

კ.ამირხანაშვილი  

კარდული ტიპის 

არომატული 

პოლიეთერები  

ISBN 978-620-0-23135-2 

რიგა, LAP Lambert 

Academic Publishing 

102 

ვრცელი ანოტაცია იხილეთ პუბლიკაციების საერთო ნუსხაში, # 97 

 

5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

5.3. კრებულები - არ არის 

5.4. სტატიები - 1 სტატია, ## 16,  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის 

ჩატარების 

დრო და 

ადგილი 

41 გ.პაპავა, ი.ჩიტრკაშვილი, ე.გავაშელიძე, 

ნ.გელაშვილი, რ.ლიპარტელიანი, ქ.არჩვაძე, 

დ.კვარაცხელია 

ფუნქციონალური ჯგუფების 

შემცველი ამიდური ტიპის 

პოლიმერების სინთეზი 

17-20 ივლისი, 

ბათუმი 

47 გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი, ქ.ებრალიძე, 

ნ.დოხტურიშვილი, ზ.ჩუბინიშვილი, 

ნ.ხოტენაშვილი, ზ.თაბუქაშვილი 

ამიდური ტიპის ჰომო და 

თანაპოლიმერების სინთეზი 

17-20 ივლისი, 

ბათუმი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1 

 

6.2. საზღვარგარეთ 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

73 გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი, 

ქ.არჩვაძე, ნ.გელაშვილი, 

ი.ჩიტრკაშვილი, 

ნ.დოხტურიშვილი, 

რ.ლიპარტელიანი 

ფუნქციური ჯგუფების შემცველი 

პოლიმერების  სინთეზი წონასწორული 

პოლიკონდენსაციის მეთოდით 

2-5 ივნისი, მონპელიე, 

საფრანგეთი 

74 გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი, 

ქ.ებრალიძე, ე.გუგავა, 

ზ.ლომთათიძე, 

ი.ჩიტრკაშვილი,  ე.გავაშელიძე 

გოგირდის შემცველი ამიდური ტიპის 

თანაპოლიმერების სინთეზი 

მაღალტემპერატურული 

პოლიკონდენსაციის  მეთოდით 

2-5 ივნისი, მონპელიე, 

საფრანგეთი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნათელა ხეცურიანი, 

ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ელზა თოფურია; 

უფრ. მეცნიერ თანამშრომლები: ესმა უშარაული, ზაზა მოლოდინაშვილი, მეცნიერ თანამშრომლები: 

ქეთევან გოდერძიშვილი, ირინა მჭედლიშვილი, მადლენა ჩხაიძე, თამარ შატაკიშვილი, მაკა 

კოპალეიშვილი. 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 
პროექტის დასახელება, მეცნიერების დარგი 

და სამეცნიერო მიმართულება  

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
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საქართველოს ახალი საბადოების ნედლი 

ნავთობების კვლევა 

 

სამეცნიერო მიმართულება: ნავთობის ქიმია 

2014 - 2024 

ნ.ხეცურიანი-ხელმძღვანელი; 

ე.უშარაული - პასუხისმგებელი 

შემსრულებელი, 

შემსრულებლები: 

ქ.გოდერძიშვილი,  

ი.მჭედლიშვილი, მ.ჩხაიძე 

ანოტაცია 

ენერგეტიკული დანიშნულების წიაღისეულლიდან ნავთობი ეკონომიური განვითარებისთვის 

მნიშვნელოვ ან  ენერგორესურს რესურს წარმოადგენს. საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობის 

საბადოები საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული. ამჟამად მოქმედი ახალი საბადოების ნავთობების 

კვლევას მათგან ადგილობრივი მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო ნავთობური 

მასალების და ნავთობპროდუქტების მიღების მიზნით  განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. 

საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა მანავის საბადოს ნავთობიდან მიღებული დიზელის საწვავის  

180-3600C დიზელის ფრაქცია  (გამოსავალი 37%)  სასაქონლო მახასიათებლების შესწავლა შესაბამისი 

სტანდარტის EN 590 მოთხოვნების შესაბამისად. სიმკვრივე - 823,0კგ/მ3;  გაყინვის ტემპერატურა -100C;  

აფეთქების ტემპერატურა 620C;  კინემატიკური სიბლანტე - 3,2 სსტ; ცეტანის რიცხვი - 51;  კოროზიული 

მდგრადობა =1(3სთ 500C);  გოგირდის შემცველობა - 10 PPM (0,01%); წყლის შემცველობა - 200 PPM;  

მიღებული მონაცემები აკმაყოფილებს ზაფხულის დიზელის საწვავის სტანდარტულ მოთხოვნებს.  

კეროსინის ფრაქციას (120-2400C) -  (გამოსავალი 22%)  განესაზღვრა ფიზიკურ-ქიმიური 

მახასიათებლები: სიმკვრივე - 771,5კგ/მ3;  კრისტალიზაციის  ტემპერატურა = -62,50C;  აფეთქების 

ტემპერატურა 280C;  კინემატიკური სიბლანტე - 1,2სსტ; არამბოლავი ალის სიმაღლე -25მმ;  

არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობა-22% ; გოგირდის შემცველობა - 0,05%; ფაქტიური 

ფისების შემცველობა -4 მგ/100მლ საწვავზე. მანავის ნვთობიდან მიღებული კეროსინის ფრაქცია 

აკმაყოფილებს რეაქტიულ საწვავზე არსებულ მოთხოვნებს. 

ასევე შესწავლილია მანავის ნავთობის მაზუთის 350-5000C (გამოსავალი -30%);  ფრაქციის ფიზიკურ-

ქიმიური შედგენილობა: სიმკვრივე - 889,5კგ/მ3;  გაყინვის ტემპერატურა = 330C;  აფეთქების 

ტემპერატურა 620C;  პირობითი სიბლანტე - 3,2 სსტ; კოქსვადობა 0,13%;  გოგირდის შემცველობა - 

0,26%. პარაფინი-58,5%; არომატული-26,8%; ნაფტენები-14%. ნარჩენი მაზუთიდან შესაძლებელია 

სხვადასხვა დანიშნულკების საქვაბე საწვავების მიღება. მანავის ნავთობის მიღებული მაზუთის  

ფოტოქიმიური მეთოდით მიღებულ ნაცარში შესწავლილია მიკროელემენტების V, Ni, Gr, Co, Mn, Cu, 

Ti, Sn, St  და  Ba კონცენტრაცია.   სამუშაო გრძელდება.  

1 2 3 4 
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15. 

 

საქართველოს ბუნებრივი ბიტუმების 

კვლევა 

 

ნავთობის ქიმია 

2014 - 2019 

ნ.ხეცურიანი - ხელმძღვანელი;  

ე.თოფურია-პასუხიმგებელი შემსრ.  

შემსრულებლები: 

ზ.მოლოდინაშვილი,  

თ.შატაკიშვილი, მ.კოპალეიშვილი 

ანოტაცია 

ნავთობპროდუქტების და ნახშირწყალბადური ნაერთების მისაღებად ნავთობის ძირითად 

ალტერნატიულ ნედლეულს ბუნებრივი ბიტუმები წარმოადგენს, რომელსაც წვადი წიაღისეულის 

საერთო ბალანსში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. გარდა ნახშირწყალბადოვანი ნაერთების მიღებისა, 

თვითონ ბუნებრივ ბიტუმებს გამოყენების ფართო სპექტრი აქვთ საგზაო და საამშენებლო დარგებში, 

ელექტროტექნიკურ მრეწველობაში და ა.შ. აქედან გამომდინარე ადგილობრივი ბიტუმების შესწავლა 

და გამოყენების გზების განსაზღვრა მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. 

საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა საქართველოს  ბუნებრივი ბიტუმების:  ნატანები(გურია), 

ჭიბრევი(რაჭა), ბაიდა, პოლპოიტეიბის, კარის გადასასვლელი, კილა-კუპრა(კახეთი) შესწავლა. 

ნედლეულიდან ორგანული ნაწილის გამოტანა ხდებოდა ქლოროფორმით სოქსლეტის აპარატში. 

განისაზღვრა ორგანული ნაწილის გამოსავალი და ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები. ორგანული 

ნაწილის გამოსავალი საკმაოდ მაღალია 32-41%; ზეთების შემცველობის მიხედვით საკვლევი ბიტუმები 

მიეკუთვნება ასფალტების ტიპს, გამონაკლისია კილა-კუპრა ბიტუმი, რომელიც მალტას ტიპია და 

შეიცავს 55%ზეთს. შესაბამისად ამ ბიტუმში ფისებისა და ასფალტენების კონცენტრაცია უფრო 

ნაკლებია(32,1% და 12,3%. დანარჩენ ბიტუმებში მათი შემცველობა მერყეობს ფისები 38,2-51,2% და 

ასფლტენები 22,1-30,1%. დადგენილია ორგანული ნაწილის ელემენტური შედგენილობა: C 79,12-85,04-

%; H  9,30-11,73%; S-0,22-3,56%; N-0,27-0,47%; ჟანგბადი-0,8-6,24%.   საკვლევი ბიტუმებიდან უფრო ღრმად 

არის შესწავლილი ნატანების ბიტუმი. ორგანული ნაწილის ვაკუუმური გამოხდით მიღებულია 500C -

იანი ფრაქციები(250-5000C), დადგენილია მათი გამოსავალი, სიმკვრივე, ნახშირწყალბადების 

ელემენტური  და  ჯგუფური შდგენილობა.  აირთხევადი ქრომატოგრაფიული ანალიზით საკვლევი  

ბიტუმის ორგანული ნაწილის ჰიდროპიროლიზატში იდენტიფიცირებულია მთელი რიგი 

არომატული სტრუქტურები: ნაფტალინი, მეთილნაფტალინი, დიფენილი, ფლუორენი, ფენანტრენი, 

მეთილფენანტრენი, პირენი და ქრიზენი. მიკროელემნტების შესწავლით ნაჩვენებია,  რომ საკვლევი 

ბიტუმი შეიცავს ნავთობისათვის დამახასიათებელ ყველა მიკროელემენტს (Sr, Ba, V, Cr, Ni, Ti, Cu, Mn, 

Co, Pb, Mo, Be, Zr; V/Ni=0,2 ე.ი <1),  უფრო მაღალი კონცენტრაციით. დადგენილია, რომ ბუნებრივი 

ბიტუმები წარმოადგენს საუკეთესო ნედლეულს სასაქონლო ნავთობპროდუქტების(დიზელის და 

სააციაციო ნავთის, სხვდასხვა დანიშნულების ზეთების, საღუმელე საწვავების, საგზაო და 

საამშენებლო ბიტუმების და სხ.) მისაღებად.  

16. 

ბიოსაწვავების მიღება და მათი 

ტექნოლოგიების შემუშავება 

 

ნავთობის ქიმია 

2018 - 2024 

ნ.ხეცურიანი-  ხელმძღვანელი 

ქ.გოდერძიშვილი-პასუხისმგებელი 

შემსრულებელი, . შემსრულებელი:    

მ.ჩხაიძე, მ.კოპალეიშვილი 

ანოტაცია 

თანამედროვე მსოფლიოში ნავთობური წარმოშობის ენერგომატარებლების დაზოგვითი 

ტექნოლოგიების განვითარება და გარემოს ეკოლოგიური დაბინძურება აიძულებს მსოფლიოს 

აითვისოს ენერგიის განახლებადი წყაროები.  ეს ტენდენციები ასახულია მოწინავე ქვეყნების 

ენერგეტიკის განვითარების პროგრამებში, სადაც  2020-წლისათვის განახლებადი ენერგიის წყაროების 

წილის 20%-მდე გაზრდაა ნავარაუდევი. მსოფლიო საექსპერტო გაერთიანებამ საწვავის ბაზრის 

განვითარების ძირითად ტენდენციად  ბიოენერგეტიკის სფერო გამოაცხადა. მიმდინარეობს 

სამეცნიერო და პრაქტიკული მუშაობა, როგორც შეზღუდული პოტენციალის, ისე ნახშირწყალბადების  

დიდი მარაგის მქონე ქვეყნებში. ამრიგად ენერგოდაზოგვითი ტექნოლოგიისა და გარემოს 

ეკოლოგიური დაბინძურების შესამცირებლად განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას   დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება.  

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია  საქართველოში მარნეულის რაიონში 50ჰა  მოყვანილი რაფსიდან 

(Brassica napus) და  კვების მრეწველობის ობიექტების მეორადი ზეთებიდან ბიოდიზელის წარმოება 

შპს“ბიოდიზელი ჯორჯია“ბიოდიზელის ქარხანაში ეთერიფიკაციის რეაქციით. მიღებულია სუფთა 
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ბიოდიზელის საწვავი B100 და ბიო გლიცერინი. შესწავლილია ბიოდიზელის B100-ის და  

ბიოდიზელის და ნავთობდიზელის  ნარევების (B10 და B20) ფიზიკურ- ქიმიური მახასიათებლები. B20 

და B100-ის ცხიმოვანი მჟავების შემცველობა  შესწავლილია თხევადი ქრომატოგრაფით, ხოლო 

ფუნქციონალური ჯგუფები - ინფრაწითელი სპექტრომეტრით. დამზადებულია ბიოდიზელის  B100 

საარბიტრაჟო ნიმუში და შესწავილია მისი პარამეტრები EN 14214, სტანდარტის მოთხოვნების 

შესაბამისად. სიმკვრივე 200C, 887,0კგ/მ3 ; ცეტანის რიცხვი - 51,2; გოგირდის მასური წილი,% - არ 

შეიცავს; წყლის შემცველობა – 492 ppm; აფეთქების ტემპერატურა დახურულ ტიგელში - 930C; 

შპს“ბიოდიზელი ჯორჯია“ ქარხანაში ამჟამად მიმდინარეობს ტექნოლოგიური პროცესის 

პარამეტრების დადგენა და გაუმჯობესება. ასევე ხორციელდება ბიოდიზელის შენახვის პერიოდის 

ხანგრძლიობის გაზრდა.  სამუშაო გრძელდება. 

  

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო 

მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

17. 

2 3 4 

ნავთობური ნარჩენებიდან 

სასარგებლო პროდუქტების მიღება 
2014-2019 

გ.ხიტირი - ხელმძღვანელი, 

თ.გაბუნია - შემსრულებელი 

ანოტაცია 

სამუშაოს შესრულების შედეგად მიღებულია გუდრონი - ძირითადი კომპონენტი ჰიდროსაიზოლაციო 

მასალების მისაღებად. ნახმარი საბურავების დაფქვის შედეგად მიღებულია კომპონენტი, რომლის 

შერევით თხევად მინასთან, კვარცულ ქვიშასთან და რეზინის წებოსთან, რომელიც შედგება 

ნატურალური კაუჩუკისგან და სხვადასხვა სახის გამხსნელებისგან, აგრეთვე ისეთი სხვა დანამატების 

დამატების გზით, როგორიცაა პლასტიფიკატორები, რომლებიც შეიცავენ დიბუთილფტალატს და სხვ., 

მიიღება სხვადასხვა კომპოზიციები ჰიდროსაიზოლაციო მასალებისათვის. გრძელდება სამუშაოები 

ლუმინოფორის მოდიფიკაციისათვის. 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტი  

2.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალების 

მაღალეფექტური პენეტრატის 

და სხვა პროდუქტების მიღება 

ზოგიერთი სამრეწველო და 

ნავთობური ნარჩენის უნაშთო 

გადამუშავებით 
 AR-18-741 

კვლევის მიმართულება: 

გარემოს დაცვის 

ტექნოლოგიები. 

2019- 2021წწ. 

პროეტის ხელმძღვანელი: 

გურამ ხიტირი 

პროეტის შემსრულებლები: 

იოსებ ჩიკვაიძე (კოორდინატორი), 

თინათინ გაბუნია, რაულ 

კოკილაშვილი, 

ზურაბ ბაზღაძე, 

ნინო ზვიადაძე (მაგისტრანტი) 

ანოტაცია 

შეიქმნა ვალცირების აპარატი გუდრონის, ნახმარი დაფქული საბურავების ტრიბომექანიკური 

დამუშავებისთვის. შეიქმნა აგრეთვე პრეს-აპარატურა გუდრონის, ნახმარი საბურავების დაფქვის 

შედეგად მიღებული მასალის დასაპრესად. ამის შედეგად მიღებულ კომპონენტებზე 

პლასტიფიკატორის დამატებით მოხდა მათი დრეკადობის გაუმჯობესება. ნავთობსადენის ნარჩენის 

რექტიფიკაციის შედეგად მიღებული სხვდასხვა ნარჩენების დამუშავებით მოხდა ისეთი 
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კომპონენტების მიღება, რომელთა გამოყენება შეიძლება სტადიონების საფარის შესამუშავებლად, 

გზების საფარის გასაუმჯობესებლად და სახლის სახურავების ჰიდროსაიზოლაციო მასალების 

მისაღებად. 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

4.3. კრებულები - არ არის 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - # 15  

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით - 3 სტატია, ## 29, 30, 31 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

5.3. კრებულები - არ არის 

5.4. სტატიები - 2 სტატია, # 15, 37 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

40 
შ.სამსონია, ნ.ოვსიანიკოვა, 

გ,ხიტირი, ი.ჩიკვაიძე 

ახალი მონომერები 

პირიდაზინოინდოლის რგოლის 

შემცველი პოლიმერებისთვის 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

 

45 

ქ.ებრალიძე, ნ.ხეცურიანი, 

ე.უშარაული, ი.მჭედლიშვილი, 

მ.კოპალეიშვილი 

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების 

გარდაქმნა გარემოში. 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

 

48 
ნ.ხეცურიანი, კ.კარჩხაძე, 

ვ.ციციშვილი 

ბიოდიზელის ხარისხის 

გაუმჯობესება ნანოკომპოზიტებით 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

 

58 კ.კარჩხაძე, ნ.ხეცურიანი 
ბიოდიზელის ხარისხის 

გაუმჯობესება ნანო-კომპოზიციებით 

11-12 ნოემბერი, 

თბილისი 

60 
გ,ხიტირი, რ.კოკილაშვილი, 

თ.გაბუნია, მ.წურწუმია  

ჰიდროსაიზოლაციო მასალების, 

ლუმინოფორების და სხვა 

პროდუქტების მიღება ნავთობის 

ნარჩენებიდან 

11-12 ნოემბერი, 

თბილისი 

61 

ნ.ხეცურიანი, ე.თოფურია, 

ე.უშარაული, 

ზ.მოლოდინაშვილი, 

ი.მჭედლიშვილი 

ალტერნატიული საწვავის მიღება 

ადგილობრივი მეორადი რესურსების 

გამოყენებით 

11-12 ნოემბერი, 

თბილისი 

62 

ნ.ხეცურიანი, ე.უშარაული, 

ქ.გოდერძიშვილი, 

თ.შათაქიშვილი 

საქართველოს ნავთობების ფისოვან-

ასფალტენური ნაერთები და მათი 

გარდაქმნები სინათლის ზეგავლენით 

11-12 ნოემბერი, 

თბილისი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1  

 

6. 2. უცხოეთში 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

93 ნ.ხეცურიანი, ე.თოფურია, საქართველოს ნავთობების 

ბიომარკერები 

9-11 ოქტომბერი, კიშინევი, 

მოლდავეთი 
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ვ.ციციშვილი, მ.ჩხაიძე 

*მოხსენების ანოტაცია იხილეთ დანართში 1 



38 
 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

აგრარული ქიმიის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: -  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ტექ. Mმეცნ. Dკანდიდატი ომარ 

ლომთაძე; ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა:  მთ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. doqt.: კ. 

ამირხანაშვილი, მთ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ. ი. ბეშკენაძე, უფრ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. Mმეცნ. 

კანდ.: ნ. ოსიპოვა, თ. კვერნაძე, ც. გაბელია, ნ. ჟორჟოლიანი, მეცნ. თანამშ., ქიმ. Mმეცნ. კანდ,:  ლ. 

ჯაფარიძე, ე. სალუქვაძე; მეცნ. თანამშ., აკად. დოქტ.: მ. გოგალაძე, მეცნ. თანამშ.: ნ. შალვაშვილი, 

ნ. კლარჯეიშვილი. 
 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

პროექტის დასახელება 

 მეცნიერები დარგი და სამეცნიერო 

მიმართულება  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი  

18. 

ხელატური ნაერთების მიღება, 

გამოყენება აგრარულ სექტორში  და 

გარდამავალი ლითონების შემცველობის 

დადგენა ნიადაგში და ჩამდინარე 

წყლებში 

აგრარული მეცნიერებები 

2017-2019 

ო. ლომთაძე (ხელმძღვანელი) 

ნ. ოსიპოვა, თ. კვერნაძე,  

ც. გაბელია,ლ. ჯაფარიძე,  

ე. სალუქვაძე (შემსრულებლები) 

ანოტაცია 

ჩვენს მიერ სინთეზირებულ  ანტიანემიურ სამკურნალო - პროფილაქტიკური  პრეპარატებში  (Fe(II)  

შემცველობა რკინის წყაროდ  FeCl2
.
4H2O   გამოყენების პირობებში შეადგენს   74,32% , დანარჩენი 

25,68% იმყოფება დაჟანგულ (Fe(III).  დაბალი  ბიოათვისებადობის რკინის  სამვალენტიანი  იონების 

მაღალი შემცველობის  გამო მომზადებული პრეპარატი  შეზღუდული თერაპიული და 

პროფილაქტიკური ეფექტურობით ხასიათდება. საანგარიშო პერიოდში შემუშავებულია  მეთოდი,  

რომელიც     მთავარი მოქმედი კომპონენტის- რკინა (II)   წყაროდ ითვალისწინებს 

ახლადმომზადებული,  FeCl2.4H2O და NaHCO3  ურთიერთქმედებით სინთეზირებული რკინის  

კარბონატის პასტის გამოყენებას. აღნიშნული მეთოდის გამოყენება  უზრუნველყოფს ორვალენტიანი 

რკინის მაქსიმალური შემცველობის ანტიანემიური პრეპარატების მომზადებას. 

შესწავლილია ჰუმინოვანი ნაერთების მაღალი შემცველობის მქონე ბუნებრივი პროდუქტის - 

ლეონარდიტის გამოყენების შესაძლებლობა მებოსტნეობასა   და მეხილეობაში.  მომზადებულია  

ლეონარდიტის და კალიუმის იოდიდის უთიერთქმედების პროდუქტი, რომელიც გამოყენებული 

იქნება როგორც ინდივიდუალურად, ასევე KI- ის და სელენშემცველი ცეოლიტის შედგენილობის 

სისტემის სახითაც. 

შესწავლილია  აღმოსავლეთ საქართველოს(ლაგოდეხი,კაჭრეთი) ნიადაგების ზოგიერთი ფიზიკურ-

ქიმიური მახასიათებლები,ასევე  დადგენილია ბუნებრივი ცეოლითი-ლომონტიტით 

გამდიდრებული აღნიშნული ნიადაგების სორბციული უნარი ზოგიერთ გარდამავალ  მეტალთა 

კათიონების მიმართ, გამოთვლილია დინამიკური მიმოცვლითი ტევადობები საკვლევ მეტალთა 

კათიონების მიმართ. 

იონური ქრომატოგრაფიით (SHIMADZU CDD-10avp/10asp) განსაზღვრულია ჩამდინარე წყლებში და 

ნიადაგებში გარდამავალ მეტალთა კათიონების იონების შემცველობა. 

19 
ხელატები სოფლის მეურნეობაში 

კომპლქსნაერთთა ქიმია 
2015-2019 

ი. ბეშკენაძე (ხელმძღვანელი)  

მ. გოგალაძე, ნ. კლარჯეიშვილი  

(შემსრულებლები) 

ანოტაცია 

2019 წლის გეგმის შესაბამისად, რომლის მიზანი იყო მიკროელემენტების ხელატური ნაერთების 

სინთეზი, ფიზიკურ–ქიმიური კვლევა, მათ საფუძველზე ბროილერისათვის პრემიქსის მომზადება და 
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ექსპერიმენტის ჩატარება, სინთეზირებულია ხელატური ნაერთები ზოგადი ფორმულით MLy∙nH2O 

(სადაც M=Mn, Zn; L –არგინინი y=1-3; n =0-4) გამარტივებული მეთოდებით.                             

სინთეზირებული ნაერთების შემადგენლობა და ინდივიდუალობა დადგენილია მიკროელემენტური 

ანალიზის და რენტგენოგრაფიული მეთოდებით; ხელატები შესწავლილია რიგი ფიზიკურ–ქიმიური 

კვლევის მეთოდებით (ლღობის ტემპერტურა,  ხსნადობა, თერმოგრაფია, სპექტროფოტომეტრია და 

კონდუქტომეტრია).  

სინთეზირებული ნაერთების საფუძველზე შედგენილი პრემიქსი გამოცდილია ბროილერზე. 

მიღებული წინასწარი შედეგის მიხედვით გაკეთებულია დასკვნა ექსპერიმენტის უფრო ფართო 

მასშტაბით ჩატარების მიზანშეწონილობის  შესახებ.  

20. 

გარდამავალი ლითონების ბიოლიგან-

დებთან კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი, კვლევა და სტერეოქიმიური 

ასპექტები 

კომპლექსნაერთთა ქიმია 

2017-2019 

კ. ამირხანაშვილი 

(ხელმძღვანელი), ნ. 

ჟორჟოლიანი, ნ. შალვაშვილი 

(შემსრულებლები) 

ანოტაცია 

ცნობილია, რომ ბიოგენური ელემენტების მიკრო- (ე.წ., სიცოცხლის ელემენტები) და ზოგიერთი 

მაკრო-ელემენტი (მაგნიუმი,  კალციუმი, კალიუმი)  ფერმენტების აქტიური ცენტრებია, ფერმენტები კი 

არეგულირებენ მრავალ ბიოქიმიურ რეაქციას. ამ ელემენტების ნაკლებობა ამა თუ იმ რეგიონში იწვევს 

ენდემურ დაავადებებს. ბიოლოგიურად აქტიური, პერსპექტიული კოორდინაციული ნაერთების 

ძიების პროცესში გავითვალისწინეთ ლიგანდის ბიოაქტიურობაც. კვლევის ობიექტი - ტრიპტოფანი, 

ცოცხალი ორგანიზმისთვის შეუცვლელი ამინომჟავაა. ტრიპტოფანის ბრუტო ფორმულაა: C11H12N2O2; 

ამინომჟავები, მათ შორის ტრიპტოფანიც, ამჟღავნებენ  ამფოტერულ და მჟავურ-ფუძურ თვისებებს.                                                

წყალხსნარებში ამინომჟავები,სუსტ და ნეიტრალურ გარემოში ცვიტერ - იონის სახით არსებობენ. მჟავა 

არეში დომინირებს კატიონური ფორმა, ტუტეში კი-ანიონური. ექსპერიმენტის შედეგები:   

1.დადგინდა გარდამავალ და სასიცოცხლოდ აუცილებელ მეტალთა ბიოლოგიურად   უსაფრთხო 

ლიგანდთან, ამინომჟავების წარმომადგენელ ტრიპტოფანთან (HTФ)., ბიოკოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზის მარტივი მეთოდიკა. 

2.სინთეზი განხორციელდა ხსნარის pH=7,5-8-ის პირობებში შემდეგი რეაქციით: MeX2+HTФ = 

Me(HTФ)2+CO2+ H2O (საწყისი კომპონენტების 1:1 და 1:2 ფარდობისას); სადაც X- ლითონთა მარილებია: 

Me(CH3COO)2∙nH2O ან MeCO3 და ტრიპტოფანი(HTФ). კვლევის პირველ ეტაპზე შეირჩა გამხსნელები: 

წყალი,მეთანოლი, ეთანოლი, აცეტონი. ექსპერიმენტის შედეგი  ასეთია: ა) კომპლექსები წარმატებით 

მიიღება წყლისა და ეთანოლ-წყალხსნარების გარემოში;   ბ) ლითონთა მარილები ამინომჟავებთან 

რეაგირებენ როგორც 1:1 ისე 1:2 მოლური თანაფარდობისას.  

3.ხსნარის pH=8-9-ის პირობებში სინთეზირებულია Me(HTФ)2∙nH2O შედგენილობის კოორდინაციული 

ნაერთები, სადაც ლითონ-ლიგანდის სტექეომეტრიული თანაფარდობაა Me:HTФ=1:2; Me = Co(II), Ni(II), 

Zn(II), Mn(II), Mg(II), Ca(II), Cu(II)-ის შემთხვევაში და Me:HTФ=1:3 Cr(III) –ის შემთხვევაში. n=1-3. 

 4. ახლად მიღებული ნაერთების შედგენილობა და ინდივიდუალობა დადგენილია 

მიკროელემენტური ანალიზითა და ლღობის ტემპერატურის განსაზღვრით.ისინი წყალში ცუდად 

ხსნადებია; არ იხსნებიან აგრეთვე ეთერში, აცეტონში. 

5. ამინომჟავების ქიმიური ბუნებიდან გამომდინარე ტუტე არეში ტრიპტოფანი დეპრო 

ტონირებულია (ანიონური ფორმა) და შეუძლიათ შეასრულონ ციკლური ბიდენტატური ლიგანდების 

როლი. 

  

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

2.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერები დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 
ბიოლითონებისა და 

ანესთეზიური ნივთიერებების 
2019-2020 ხელმძღვანელი: 
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კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური 

თვისებების კვლევა   

კომპლქსნაერთთა ქიმია 
FR-18-3889   

ნ.ჟორჟოლიანი;  

პროექტში ჩართული პერსონალი: 

კ.ამირხანაშვილი, ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი 

ლელა მეტრეველი, 

დოქტორანტი ალექსანდრე 

დადიანიძე, 

მაგისტრი ანი შუბითიძე. 

ანოტაცია 

პროექტის I საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაო ეძღვნება გარდამავალ ლითონთა 

ბიოაქტიურ ორგანულ ლიგანდებთან ახალი პერსპექტიული ბიოკოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზის მეთოდების დამუშავებას და მათ კვლევას სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური 

მეთოდებით.ჩატარებული ექსპერიმენტის ანალიზის საფუძველზე დადგენილია:                        

1. ეთანოლწყალხსნარებში გარდამავალი ლითონის მარილისა და ანესთეზიურ 

პრეპარატ ლიდოკაინის (Lid·HCI) ნებისმიერი თანაფარდობისას,სუსტ მჟავა არეში ხდება ლიგანდის 

პროტონირება  და მიიღება შემდეგი შედგენილობის კომპლექსები ზოგადი ფორმულით: 

(LidH)2[MeX4]
.
nH2O, სადაც M -Co(II), Ni(II), Mn(II), Zn(II), Cu(II), X-NCS´, CI´; n=0-3.  

2. სინთეზირებული კომპლექსების შედგენილობა და ინდივიდუალობა დადგენილია 

მიკროელემენტური ანალიზით,ლღობის ტემპერატურის გაზომვითა და დიფრაქტომეტრული 

პარამეტრებით.შესწავლილია მათი ხსნადობა წყალსა და ორგანულ გამხსნელებში.                                                                                         

3. ლიტერატურული მონაცემების    გათვალისწინებითა და სპექტროსკოპიული მეთოდით  

შესწავლილია შთანთქმის ინფრა-წითელი სპექტრები და  დადგენილია სინთეზირებული 

კომპლექსების აღნაგობა; ნაერთებში  ცენტრალურ იონთან კოორდინირებს აციდოლიგანდები და 

წარმოქმნის ტეტრაედრულ ანიონს,ხოლო ლიგანდები პროტონირებული კატიონის სახით გარე  

კოორდინაციულ  სფეროშია.                                                                  

4. ნაერთთა თერმული დაშლა იწყება ერთდროულად დეჰიდრატაციითა და  ორგანული ლიგანდის 

დაჟანგვით 210-620°C ტემპერატურულ ინტერვალში.დაშლის საბოლოო პროდუქტი ლითონთა 

ოქსიდებია. 

5. ჩატარებულია ლიდოკაინისა და (LidH)2[Ni(NCS)4]
.
2H2O  შედგენილობის მონოკრისტალის სრული 

რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი და დადგენილია მისი სტერეოქიმია.ნაერთი კრისტალდება 

მონოკლინურ სინგონიაში.მოლეკულური სტრუქტურა ფორმირდება ოქტაედრული 

[Ni(NCS)4(H2O)2]
2-

 იონისა და ორი ასიმეტრიულად განლაგებული LidH
+
 კატიონისაგან.უნდა 

აღინიშნოს,რომ ი.წ.სპექტრების და თერმოგრაფიული კვლევების საფუძველზე გამოთქმული 

მოსაზრება,რომ ამ ტიპის კოორდინაციულ ნაერთებში ფიგურირებს ტეტრაედრული 

ანიონი,როგორიცაა [Ni(NCS)4]
.2- დასაზუსტებელია,რადგანაც  აღნიშნული ნაერთის 

მონოკრისტალის სტრუქტურის გაშიფვრისას დადგინდა  (LidH)2[Ni(NCS)4]
.
2H2O  შედგენილობის 

კომპლექსში ოქტაედრული [Ni(NCS)4(H2O)2]
2-

 ანიონის არსებობა.ეს შედეგი კიდევ ერთხელ 

ადასტურებს იმ ფაქტს,რომ Ni(II)-თვის დამახასიათებელია საკოორდინაციო რიცხვი-6. მსგავსი 

აღნაგობის ლიდოკაინის შემცველი კომპლექსები ლიტერატურაში ცნობილი არ არის.  

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

4.3. კრებულები - არ არის 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - არ არის 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით -5  სტატია, იხილეთ ## 4,5, 26, 34, 35  

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 



41 
 

 

#* ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

96 

 

ი.ბეშკენაძე, გ.ჩაგელიშვილი, 

მ.გოგალაძე 

ხელატები ფრინველთა 

კვებაში. ISBN 978-620-0-

07888-9. 

რიგა, LAP Lambert 

Academic Publishing 

92 

97 გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი, 

კ.ამირხანაშვილი  

კარდული ტიპის 

არომატული 

პოლიეთერები  

ISBN 978-620-0-23135-2 

რიგა, LAP Lambert 

Academic Publishing 

102 

*ვრცელი ანოტაციები იხილეთ პუბლიკაციების საერთო ნუსხაში, ## 96, 97 

 

5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

5.3. კრებულები - არ არის 

5.4. სტატიები - 1 სტატია, იხილეთ # 18,  

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

46 ი.ბეშკენაძე, ნ.კლარჯეიშვილი, 

მ.გოგალაძე, მ.ჭიკაიძე 

პოლიმერული მოლიბდატების 

ხელატები 

17-20 ივლისი, ბათუმი 

51 ლ.ჯაფარიძე, ც.გაბელია, 

ე.სალუქვაძე, ნ.ოსიპოვა, 

თ.კვერნაძე 

ანტიანემიური სამკურნალო-

პროფილაქტიკური პრეპარატი 

26-27ოქტომბერი, 

ქუთაისი 

63 კ.ამირხანაშვილი, 

ნ.ჟორჟოლიანი, ლ.მეტრეველი, 

ვ.ციციშვილი, ლ.ხმალაძე 

ზოგიერთი ანესთეზიური 

საშუალებები კოორდინაციულ 

ქიმიაში. 

14-15 ნოემბერი, 

ქუთაისი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

#* 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

69 ლ.ჯაფარიძე, ც.გაბელია, 

ე.სალუქვაძე, ნ.ოსიპოვა, 

თ.კვერნაძე, ო.ლომთაძე 

ცხოველთა რკინადეფიციტური ანემიის 

სამკურნალო- პროფილაქტიკური 

საშუალება 

15-27 მაისი, კიევი, 

უკრაინა 

72 ნ.ჟორჟოლიანი, 

კ.ამირხანაშვილი,  

ლ.მეტრეველი, ა.დადიანიძე, 

ა.შუბითიძე, ლ.ხმალაძე 

ანესთეზიური ნივთიერებების 

შემცველი ტეტრა-აციდო 

კომპლექსების სინთეზი და 

დახასიათება 

15-27 მაისი, კიევი, 

უკრაინა 

84 ნ.ჟორჟოლიანი,  ლ.მეტრეველი, 

კ.ამირხანაშვილი 

სპექტროფოტომეტრული მეთოდით 

კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა 

სისტემაში: გარდამავალი ლითონები - 

ტრიმეკაინი - NCS 

1-3 ივლისი, ივანოვო-

სუზდალი, რუსეთი 

86 ვ.ციციშვილი, 

კ.ამირხანაშვილი, ა.სობოლევი, 

ნ.ჟორჟოლიანი,  

ბის(ლიდოკაინის) 

ტეტრააციდოკობალტ(II) დიჰიდრატის 

სტრუქტურა 

9-13 სექტემბერი, 

სანქტ-პეტერბერგი, 

რუსეთი 
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თ.ვარდოსანიძე 

91 კ.ამირხანაშვილი, ა.სობოლევი, 

ნ.ჟორჟოლიანი, ვ.ციციშვილი, 

თ.ვარდოსანიძე  

ბის(ლიდოკაინის) 

ტეტრააციდოკობალტ(II)დიჰიდრატის 

სტრუქტურა 

9-11 ოქტომბერი, 

კისინევი, მოლდავეთი 

95 ნ.ჟორჟოლიანი, ლ.მეტრეველი, 

კ.ამირხანაშვილი,  

ვ.ციციშვილი, ო.ლომთაძე, 

ლ.ხმალაძე 

მეტალ-ლიდოკაინის შემცველი  

ნაერთების სინთეზი 

14-18 ოქტომბერი, 

მოსკოვი, რუსეთი 

*მოხსენებების ანოტაციები იხილეთ დანართში 1  
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დამატებითი ინფორმაცია 1 

 

ინსტიტუტის სამეცნიერო-საორგანიზაციო მუშაობა და სხვა აქტივობა 

 

 

2019 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს შემგეგ სამეცნიერო ფორუმებში: 

 

საქართველოში: 

1. მე-11 იაპონურ-ხმელეთშუაზღვის სემინარი მაგნიტური, ზეგამტარული, მრავალფუნქციური 

და ნანო-მასალების გამოყენებით ელექტრომაგნიტურ ინჯინირინგში (11
th

 Japanese-

Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, 

Multifunctional and Nanomaterials, JAPMED’11) 16-19 ივლისი, ბათუმი 

2. მე-6 საერთაშორისო კავკასიური სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და მოწინავე მასალებში (6th
 

International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, ICSP & AM 6), 17-20 

ივლისი, ბათუმი 

3. საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში“ (International 

Conference “Modern Achieveements in Clinical Medicine” - MACM-2019), 26-27 ოქტომბერი, 

ქუთაისი  

4. პროფესორ ვიქტორ ერისთავის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ (International Scientific Conference 

“Environmental Protection and Sustainable Development” dedicated to Professor Victor Eristavi’s 

Memory), 11-12 ნოემბერი, თბილისი 

5. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ინოვაციები“ (First 

International Scientific-Practical Conference “New Inovations”), 14-15 ნოემბერი, ქუთაისი,  

სახღვარგარეთ: 

6. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბორის შესახებ, 17-19 აპრილი, კაპადოკია-ნევსეჰირი, ტურქეთი 

(International Symposium on Boron – BORON-2019, Cappodacia-Nevsehir, Turkey) 

7. მე-10 საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ქიმია და გამოყენება“, 9-10 მაისი, 

ამსტერდამი, ნიდერლანდი (10
th

 International Conference on Chemistry “Modern Chemistry and 

Applications”, Amsterdam, Netherlands) 

8. უკრაინული კონფერენცია საერთაშორისო მონაწილეობით „ზედაპირის ქიმია, ფიზიკა და 

ტექნოლოგია“, 15-27 მაისი, კიევი, უკრაინა (Ukrainian Conference with International partifipation 

“Chemistry, Physics and Technology of Surface”, Kyiv, Ukraine) 

9. მე-11 კონფერენცია პოლიიმიდის შესახებ, 2-5 ივნისი, მონპელიეს უნივერსიტეტი, 

საფრანგეთი (11
th

  Conference on POLYIMIDES, Universiy of Monpellier, France) 

10. ბიოლოგიისა და ქიმიური მეცნიერებების მე-2 საერთაშორისო ევრაზიის კონფერენცია, 28-29 

ივნისი, ანკარა, ტურქეთი (2nd
 International Eurasian Conference on Biological and Chemical 

Sciences, Ankara, Turkey) 

11. მე-4 სრულიად რუსეთის (საერთაშორისო მონაწილეობით) სამეცნიერო სიმპოზიუმი 

„ჰეტეროგენული კატალიზატორებისა და ადსორბენტების თეორიისა და პრაქტიკის 

აქტუალური პრობლემები“, 1-3 ივლისი, ივანოვო-სუზდალი, რუსეთი (IV Всероссийский (с 
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международным участием) научный симпозиум «Актуальные проблемы теории и практики 

гетерогенных катализаторов и адсорбентов», Иваново-Суздаль) 

12. 21-ე მენდელეევის კონგრესი ზოგად და გამოყენებით ქიმიაში, 9-13 სექტემბერი, სანქტ-

პეტერბურგი, რუსეთი (XXI Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Saint-

Petersburg, Russia) 

13. მე-20 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბორის, ბორიდების და მონათესავე მასალების შესახებ, 22-

27 სექტემბერი, ნიიგატა, იაპონია (20
th

 International Symposium on Boron, Borides and Related 

Materials – ISBB-2019) 

14. მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია“, 23-27 სექტემბერი, 

ერევანი, სომხეთი (VI International Conference “Chemistry & Chemical Technology”, Erevan, 

Armenia) 

15. საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ქიმიის მიღწევები და პერსპექტივები“ ქიმიის 

ინსტიტუტის დაარსებიდან 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, 9-11 ოქტომბერი, 

კიშინევი, მოლდავეთი (International Conference “Achievements and perspectives of modern 

chemistry” dedicated to the 60
th

 anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry, Chisinau, 

Republic of Moldova) 

16. სრულიად რუსეთის სიმპოზიუმი საერთაშორისო მონაწილეობით „ნანოფოროვანი 

მასალების სორბციული, სტრუქტურული და ზედაპირული ქიმიის ფიზიკურ-ქიმიური 

პრობლემები“, 14-18 ოქტომბერი, მოსკოვი, რუსეთი (All-Russian symposium with international 

participation “Physicochemical Problems of Adsorption, Structure and Surface Chemistry of Nanoporous 

Materials”, Moscow, Russia) 

 

ქიმიური ეკოლოგიის პრობლემათა ლაბორატორიის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა ნათია 

ბარბაქაძემ მონაწილეობა მიიღო უკრაინის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის და ევროკავშირის 

ორგანიზებით გამართულ სემინარში: „ორმაგი დანიშნულების პროდუქტების ექსპორტის 

კონტროლი“,  20-24 მაისი, ქ. ირპენი, უკრაინა.  

 

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019“-ში მონაწილეობა 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 

ორგანიზებულ  „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019“-ის ფარგლებში, რომელიც  

მიმდინარეობდა 16-დან 30 სექტემბერის ჩათვლით თსუ პეტრე მელიქიშვილის სახელობის 

ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: 

1. 2019  წლის 27 სექტემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში  ჩატარდა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პეტრე 

მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დაარსებიდან 90 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა და მოეწყო გამოფენა-ღია კარის დღე, 

რომლის მიზანიც იყო ფართო საზოგადოებისთვის გაგვეცნო ჩვენი უახლესი მიღწევები, მათ 

შორის: 

 

 ახალი ცეოლითური მასალები ქაღალდის წარმოებაში 

ქართული კლინოპტილოლიტის მჟავური, ტუტით და იონმიმოცვლის მეთოდით 

დამუშავებით,   მიღებულია ქაღალდის წარმოებისთვის   ცეოლითური შემავსებლები, 

მაღალი ადსორბციისუნარიანობით და იონმიმოცვლის ტევადობით. ასეთი ქაღალდი 

‘‘სუნთქავს, სპობს არასასიამოვნო სუნებს, ხელს უწყობს ტენიანობის შენარჩუნებას, იცავს 

გამოშრობისგან, ახანგრძლივებს შენახვის ვადას, ქმნის მიკროკლიმატს სასოფლო-სამეურნეო 

და  კვების პროდუქტების შენახვა-ტრანსპორტირებისათვის. პროდუქტების  

(ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია) 



45 
 

 

 

 ცეოლითური ბაქტერიციდური სორბენტები 

ლითონშემცველი, ვერცხლის, სპილენძის, თუთიის შემცველი ბაქტერიციდული 

ცეოლითური ადსორბენტები და იონმიმომცლელები წარმოადგენენ მიკრომეზოფორიან 

პერსპექტიულ მასალებს სამედიცინო სფეროსა და გარემოს დაცვით ღონისძიებებში 

გამოსაყენებლად. ისინი მიღებულია იაფი, ადვილადხელმისაწვდომი ნედლეულის,  

საქართვლოს ადგილმდებარეობის  შუხუთის უბნის ფილიპსიტშემცველი ქანის საფუველზე, 

ეკოლოგიურად რენტაბელური, იონმიმოცვლითი სინთეზის მყარ-ფაზური მეთოდით 

(ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია) 
 

 HPLC მეთოდების შემუშავება - დადასტურება და გარკვეული ანტიბიოტიკების განსაზღვრა, 

მათი ბუნებრივი ცეოოლიტზე  ადსორბციის შესწავლის  ხელშეწყობის მიზნით.  

მოხსენების თეზისი ეხება კვლევას, რომელშიც წარმოდგენილია ფტორქინოლინების კლასის 

სამი ანტიბიოტიკის – მოქსიფლოქსაცინის, ნორფლოქსაცინის და ცეფტრიაქსონის 

ადსორბცია წყალხსნარებიდან ბუნებრივ ცეოლითზე და მის მჟავით მოდიფიცირებულ 

ფორმებზე სითხური ქრომატოგრაფიული მეთოდის გამოყენებით. მაღალეფექტური 

სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდით შემუშავებულია რაოდენობრივი განსაზღვრის 

ანალიზის მეთოდი, განხორციელდა ვალიდაცია მეთოდით - ICH Q2. შესწავლილი იქნა 

აუცილებელი სავალიდაციო პარამეტრები: აღმოჩენის  ქვედა  ზღვრის (LOD),  

რაოდენობრივი განსაზღვრის ზღვრის (LOQ); სწორხაზოვნება და დიაპაზონის (Linearity and 

Range);  განმეორებადობის (Repeatability), სტანდარტული ნიმუშის ხსნარების 

სტაბილურობის შესწავლა.   

(ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია) 
 

 ნანოტექნოლოგიით მიღებული ხანგრძლივი მოქმედების აზოტოვანი ცეოლითური სასუქი.  

შემოთავაზებულია ანიონური ჩამნაცვლებლების მიღების ახალი ნანოტექნოლოგიური 

მეთოდი, რომელიც ემყარება შესაბამისი სასურველი მარილის ცეოლითის სტრუქტურაში 

შეყვანას ისე, რომ მიღებულმა მასალამ არ დაკარგოს ცეოლითური სტრუქტურა და ახალი 

ფაზის წარმოქმნის საფუძველზე შეიძინოს ანიონმიმომცვლელის თვისებები. ასეთი სახით 

ნიადაგში შეყვანილი აზოტმჟავას ანიონები ცეოლითის სტრუქტურაშია შეყვანილი და 

ნიადაგში მათი გადასვლა ცეოლითის მოლეკულურ-საცრული თვისებების გამო 

თანდათანობით ხდება.  აზოტოვანი სასუქების უარყოფითი მოქმედების შეზღუდვების 

მიზნით, ასევე აზოტოვანი სასუქების დანაკარგების მინიმუმამდე დასაყვანად და მცენარეში 

აზოტის შეთვისების კოეფიციენტის სასუქების გამოყენების კოეფიციენტის ასამაღლებლად, 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია ნანოტექნოლოგიური მეთოდი, სადაც აზოტმჟავას - (ჩვენს 

შემთხვევაში ამონიუმის ნიტრატის) ბუნებრივ ცეოლითთან - კლინოპტილოლიტთან 

შელღობით ხდება. შელღობა ხდება მარილისა და ცეოლითის გარკვეული რაოდენობითი 

შეფარდებით, შესაბამის დროში შესაბამისი მარილის ლღობის ტემპერატურაზე.  

(ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია) 

 

 კლინკერის ღუმლიდან საემისიო (CO2, SOx, NOx)–ის ცეოლითით დაჭერა და უტილიზაცია 

ცემენტის დაფქვისას.  

საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, 

ვალდებული ვართ - სინქრონიზაცია და ადაპტირება  გავაკეთოთ ევროკავშირის 

დირექტივების მოთხოვნებთან, კერძოდ გარემოს დაცვის  მიმართულებით. ატმოსფეროს 

ბევრ სხვა დამაბინძურებელ წყაროებს შორის აქტუალურია ცემენტის წარმოება, რომელიც  

ეკოლოგიური ზიანის მომტანია, იგი მიჩნეულია გლობალური პრობლემების „სათბურის 

ეფექტის“/„მჟავურ წვიმათა“ წარმოქმნის ხელშემწყობად. მოცემული პროექტის ფარგლებში 

განხორციელებული კვლევა ეხება კლინკერის ღუმელიდან საემისიო ტექნოგენური აირების 

(CO2, SOx, NOx) ცეოლითით დაჭერას და შემდგომ ამ ტექნოგენური აირებით 
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მოდიფიცირებული ცეოლითის გამოყენებას ცემენტის დანამატ მოდიფიკატორად. 

კლინკერის გამოწვისას წარმოქმნილი ტექნოგენური ოქსიდების CO2, NOx, SOx ატმოსფეროში 

ემისიის პრობლემის პრევენციისათვის შემუშავდა ცეოლითის გამოყენებაზე დაფუძნებული 

ინოვაციური ტექნოლოგიები - ცემენტის წარმოების კლინკერის ღუმელიდან წარმავალი 

აირების ცეოლითით მაქსიმალურად დაჭერა, ტექნოგენური ოქსიდებით - CO2, NOx, SOx 

გაჯერებული ZEO-ლითის გამოყენება ცემენტის დანამატ მოდიფიკატორად, რაც გვაძლევს 

ცემენტ-ბეტონის ხარისხის (ანიზოტროპულობა, ყინვამედეგობა, ხანმედეგობა, 

წყალგაუმტარობა, ცვეთამედეგობა და ა.შ.) გაუმჯობესებას.  

(ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია) 
 

 მიკროტოქსინების ადსორბცია ბუნებრივ ნედლეულზე 

სურსათის უვნებლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. საკვები ინახება 

მიუღებელ პირობებში და შედეგად ხდება მისი დაბინძურება სხვადასხვა სახის ტოქსინებით. 

აქედან გამომდინარე ძლიერი მუტაგენების-აფლატოქსინებისა და მიკოტოქსინების 

გავრცელების მნიშვნელოვანი წილი მოდის შენახვის პირობებზე. აფლატოქსინების 

დეტოქსიკაციისათვის გამოყენებულ პრეპარატებს შორის, შერჩეული ნახერხის ბაზაზე 

დამზადებული ადსორბენტი ტექნიკური ლიგნინი,  გამოირჩევა დაბალი 

თვითღირებულებითა და მაღალი ეფექტურობით. სულფატური ლიგნინი მიეკუთვნება 

არატოქსიკურ ნაერთებს, რომელიც გამოიყენება სველი პასტის სახით. არ წარმოქმნის მტვერს 

და არ არის ხანძარსაშიში. 

(ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია) 

 

 მძიმე მეტალებით დაბინძურებული წყლების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებით  

შესწავლილი იქნა მდ.კაზრეთულას და  „RMG Copper“-ის კარიერული წყლის დაწმენდა 

ადსორბციული მეთოდით მძიმე მეტალების  (Cu და Fe) იონებისაგან მცენარეული 

ნარჩენებით.  

(ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია)  

 

 ანასთეზიურ პრეპარატებთან ტეტრა-აციდო კომპლექსების შესწავლა. 

სინთეზირებულია შემდეგი შედგენილობის კოორდინაციული ნაერთები: [MeX4](AH)2·nH2O, 

(pH=3-4), სადაც Me-Co(II), Ni(II), Mn(II), Zn(II), Cu(II), Fe(II), Sn(II), Cr(III); X-Cl-1; NCS-1; A-

ნოვოკაინის,ტრიმეკაინის ან ლიდოკაინის ფუძე ფორმაა,n=1,2. სპექტროსკო პიული  და 

რენტგენოსტრუქტურული მეთოდებით შესწავლილია და დადგენილია  სინთეზირებული 

კომპლექსების აღნაგობა; ნაერთებში  ცენტრალურ იონთან კოორდინირებს 

აციდოლიგანდები და წარმოქმნის ტეტრაედრულ  ან ოქტაედრულ ანიონს,ხოლო 

ლიგანდები პროტონირებული კატიონის სახით გარე კოორდინაციულ  სფეროშია.  

(აგრარული ქიმიის ლაბორატორია) 

 

 მაკრო- და მიკროელემენტების როლი ცოცხალ ორგანიზმში  

მაკრო- და მიკროელემენტები („სიცოცხლის“ ელემენტები)  მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 

ორგანიზმში მიმდინარე ბიოქიმიურ და ფიზიოლოგიურ პროცესებში. მათი დეფიციტი ან 

არარსებობა ორგანიზმში იწვევს სხვადასხვა პათოლოგიურ მდგომარეობას. აღნიშნული 

პრობლემის გადაწყვეტაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მაკრო- და მიკროელემენტების 

შემცველი ხელატური ნაერთების საფუძველზე მიღებული  ბიოლოგიურად აქტიური 
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დანამატების („ბად“-ი), პრემიქსების,  სასუქების მიღებას  და  მათ გამოყენებას  სასოფლო- 

სამეურნეო პროდუქციის  წარმოებაში. 

(აგრარული ქიმიის ლაბორატორია)  

 

 რკინადეფიციტური ანემიის სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატების სინთეზი და        

გამოყენება მეღორეობაში 

სინთეზირებულია ახლადშობილ  და მოზარდ გოჭებში ფართოდ გავრცელებული 

დაავადების- რკინადეფციტური ანემიის სამკურნალო- პროფილაქტიკური საინექციო და 

პერორალურად მისაღები პრეპარატები. 

საინექციო პრეპარატი შეიცავს Fe(II) და Co(II) D-ფრუქტოზის კომპლექსებს, აგრეთვე 

ამინომჟავა გლიცინს, ხოლო პერორალურად მისაღები Fe(II),Co(II),Zn(II),Mn(II),Cu(II) D-

ფრუქტოზის კომპლექსებს, გლიცინს, სელენმეთიონინს და  საქართველოს 

ადგილმდებარეობის ბენტონიტს ასკან-თიხას. 

პრეპარატები გამოირჩევა მაღალი სამკურნალო ეფექტით, გახანგრძლივებული ქმედებით, 

დაბალი თვითღირებულებით.  

(აგრარული ქიმიის ლაბორატორია) 

 

 ახალი თაობის  ხელატები სოფლის მეურნეობაში 

აგრარული ქიმიის ლაბორატორაში სინთეზირებულია  მიკროელემენტების (Mn,Zn,Fe,Co,Cu) 

და ბიოლოგიურად აქტიური ორგანული ნივთიერებების (მეთიონინი, გლუტამინის მჟავა, 

ცისტინი და ლიმონის მჟავა) შემცველი ხელატური ნაერთები. მათ საფუძველზე 

მომზადებულია ახალი თაობის ხელატური პრემიქსები და სასუქები. პრემიქსები 

გამოცდილია ფრინველზე და ბოცვერზე. სასუქები – სასოფლო – სამეურნეო კულტურებზე 

(სიმინდი, ხორბალი, ლობიო) 

(აგრარული ქიმიის ლაბორატორია)  

 გოგირდის შემცველი ამიდური ტიპის თანაპოლიმერების სინთეზი მაღალტემპერატურული 

პოლიკონდენსაციის  მეთოდით“- 

პოლიკონდენსაციის რეაქციით, კარბამიდის, თიოკარბამიდის და ფორმალდეჰიდის 

საფუძველზე, პეპტიდური  ჯგუფების შემცველი  ხაზოვანი,  ბიოდეგრადირებადი თანა-

პოლიმერების სინთეზის მეთოდის შემუშავებისათვის საჭირო იყო კარბამიდისა და თიო-

კარბამიდის საფუძველზე შესაბამისი ჰომო-პოლიმერების სინთეზის პირობების შემუშავება. 

შესწავლილია პოლიმერების თვისებები. მიღებული პოლიმერები  შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნან  პროლონგირებული მექანიზმით მოქმედ  ბიოდეგრადირებად 

აზოტოვან სასუქებად, რომელთა  გამოყენებაც    თავიდან აგვაცილებს აზოტოვანი  

სასუქებით გარემოს  გლობალურ დაბინძურებას. თანაპოლიმერებში გოგირდის არსებობა     

იცავს მცენარეს სოკოვანი და სხვა დაავადებებისაგან. 

(მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია)   
       

 ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველი ამიდური ტიპის პოლიმერების სინთეზი“.  

ამიდური ტიპის ჰომო- და თანაპოლიმერების სინთეზი განხორციელდა კარბამიდის, 

მელამინის და ფორმალდეჰიდის საფუძველზე. შესწავლილია  რეაქციის მიმდინარეობაზე             

სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა პოლიმერის წარმოქმნის პროცესში. სინთეზის პროცესში 

ყველა კომპონენტის სარეაქციო არეში ერთდროულად შეყვანის შემთხვევაში მიიღება 

არაერთგვაროვანი პოლიმერი. პირველ სტადიაზე პოლიმერის მაკრომოლეკულები 

გამდიდრებულია უფრო აქტიური კომპონენტებით. შემდეგ სტადიაზე  უკვე 

პოლიმერიზაციის პროცესში ერთვება მეორე კომპონენტი. ხსნარში პროცესის მაღალ 

ტემპერატურაზე ჩატარებისას მიმდინარეობს მიმოცვლითი რეაქციები პოლიმერის     
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მოლეკულებს შორის, რაც საბოლოოდ განაპირობებს პოლიმერის გარბილების 

ტემპერატურის ცვლილებას. 

(მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია) 

 
 ბიოდიზელის  წარმოება  საქართველოში .  

გამოტანილი იყო  საქართველოში  პირველი ბიოდიზელის „შპს ბიოდიზელ   ჯორჯია „ 

წარმოების  ამსახველი  ფოტო მასალა  და  ნიმუშები. წარმოების  კონსულტატი, ინსიტუტის  

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ნათელა ხეცურიანი დაინტერესებულ პირებს  აწვდიდა  

ამომწურავ  ინფორმაციას  არსებული მდგომარეობისა  და სამომავლო გეგმების შესახებ. 

(ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია) 
 

 

მოხსენებები და პრეზენტაციები.  

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების 

ცენტრის 3 მაისის სხდომაზე მოისმინეს ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის ვლადიმერ 

ციციშვილის მოხსენება თემაზე: „აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების 

გამოყოფის ტექნოლოგიები“. 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების კომისიის სხდომებზე განხილული იყო ინსტიტუტის თანამშრომლების ორი 

მოხსენება: - 10 ივლისს „საქართველოში  პირველი ბიოდიზელის  წარმოება  და  მასთან 

დაკავშირებული  ეკოლოგიური  პრობლემები“, მომხსენებელი ნათელა ხეცურიანი, 29 მაისს 

„ცეოლიტების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში და მასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური 

პრობლემები“, მომხსენებელი ვლადიმერ ციციშვილი.  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 20 ნოემბერს შედგა ვლადიმერ 

ციციშვილის, მზია ციცაგის, იმედა რუბაშვილის და ქეთევან ებრალიძის წიგნის „Extraction of 

Valuable Products from Agro-Industrial Waste Materials“ (გამომცემლობა Lambert Academic Publishing, 

2018) პრეზენტაცია.  

13 დეკემბერს შედგა ბიოდიზელის წარმოებისა და წარმოების შედეგად მიღებული სასაქონლო 

პროდუქტების პრეზენტაცია გამოფენაზე WASTE EXPO(ნარჩენების ექსპო)2019, ექსპოჯორჯია, 

თბილისი (ნათელა ხეცურიანის და სხვ.). 

 

მნიშვნელოვანი აქტივობები: 

 

1. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, უკრაინის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის, 

ევროკავშირის თაოსნობით, 20 მაისიდან 24 მაისის ჩათვლით ქ. ირჰენში  (უკრაინა) ჩატარდა 

ღონისძიება -  სემინარი „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის კონტროლი 

გუამის ქვეყნებისათვის“, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობა მიიღო ქიმიური ეკოლოგიის 

ლაბორატორიის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა ნათია ბარბაქაძემ. 

2. 25 ივლისიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი აკაკი 

კალატოზიშვილი იმყოფებოდა ნიდერლანდებში ქიმიური იარაღის აკრძალვის პროგრამით.  

3. H2020-MSCA-RISE-2016 პროექტის ფარგლებში, ევროპის კომისიის დაფინანსებით, 

პირველიდან 29 აგვისტოს ჩათვლით სამეცნიერო მივლინებით ქ. ჩენგდუ, ჩინეთში 

იმყოფებოდა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ვახტანგ გაბუნია. 

4. 26 აგვისტოდან 06 სექტემბრის ჩათვლით ავსტრიის ფედერალური თავდაცვის სამინისტროს 

მხარდაჭერით და პრაქტიკული დახმარებით ჩატარდა სპეციალიზებული სწავლება, 

რომელიც მიზნად ისახავდა  დენთების სტაბილურობის დადგენის მეთოდების შესწავლას 

და ვადაგასული საბრძოლო მასალების ტესტირებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და 

ტესტირების საშუალებების გადმოცემას. აღნიშნულ სწავლებაში მონაწილეობა მიიღეს 

უფროსმა მეცნიერ თანამშრომლებმა მარინე ზაუტაშვილმა და იმედა რუბაშვილმა. 

თანამშრომლობა გრძელდება. 
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5. 18 ნოემბრიდან 22 ნოემბრის ჩათვლით, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის დედაქალაქ 

ბერლინში, საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ სემინარ-ვორკშოპის 

„Eurachem 2019 workshop” მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომლებმა იმედა რუბაშვილმა და მარინე ზაუტაშვილმა.  

 

ახალგაზრდა კადრების მომზადება 
 

 ქიმიური ეკოლოგიის პრობლემათა ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის, როინ 

ჭედიას ხელმძღვანელობით სრულდება სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ნახშირბადის 

სტრუქტურული (2D და 3D) ფორმებიდან მფილტრავი სისტემების მიღება და მათი 

გამოყენება“. დოქტორანტი - თამარ დუნდუა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.  
 

 „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრსა“ და ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული 

ქიმიის ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, 

მომზადდა 8 დოქტორანტი, ქიმ. მეცნ. დოქტორების თ.კორძახია, გ.წინწკალაძე და ნ. 

დოლაბერიძის მიერ, ასევე ქიმ. მეცნ. კანდიდატების ნ.ხეცურიანის და ქ.ებრალიძის მიერ. 
 

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი: 

1. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და თსუ პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური 

და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტს შორის  

2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თსუ პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და 

ორგანული ქიმიის ინსტიტუტს შორის 
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დანართი 1 

 

2019 წელს პეტრე მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

თანამშრომლების მიერ 

გამოქვეყნებული ნაშრომების ნუსხა 

 

პერიოდულ გამოცემებში გამოქვეყნებული შრომები: 
 

საქართველოში:     
1. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z.Amiridze, V.Gabunia, G.Tsintskaladze. Hydrothermal 

Transformation of Natural Analcime and Phillipsite. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences (ISSN 

0132-1447), 2019, v. 13, no 1, p. 66-73.  ბუნებრივი ანალციმისა და ფილიპსიტის ჰიდროთერმული 

გარდაქმნა. წარმოდგენილ ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში ფართოდ გავრცელებული 

ბუნებრივი ცეოლითების – ანალციმისა და ფილიპსიტის ჰიდროთერმული გარდაქმნა ადგილობრივი 

ნედლეულის საფუძველზე ღირებული პროდუქტების მიღების მიზნით. აღმოჩენილია, რომ 

ფაზურად სუფთა NaA ტიპის ცეოლითი, სილიკატური მოდულით Si/Al~1, ერთგვაროვანი 

მიკრომეტრული (3-5 მკმ) კუბური და რომბული კრისტალიტების სახით, მიიღება მარილმჟავას 

წყალხსნარში წინასწარ დამუშავებული ბუნებრივი ანალციმისაგან მისი სუსპენდირებით, ნატრიუმის 

ჰიდროქსიდთან შერევით, ჰომოგენიზაციის შედეგად მიღებული ალუმინ-სილიკატური გელის 

(4.5Na2O: 0.45Al2O3: 1SiO2: 178H2O) ოთახის ტემპერატურაზე ხანგრძლივი დაბერებით და შემდგომი 

ჰიდროთერმული კრისტალიზაციის გზით. ფაზურად სუფთა NaX ტიპის ცეოლითი, სილიკატური 

მოდულით Si/Al~1.5, ერთგვაროვანი მიკრომეტრული (2-7 მკმ) ოქტაედრული კრისტალიტების 

სახით, მიიღება ბუნებრივი ფილიპსიტის წყლიანი სუსპენზიისაგან, მისი მჟავური დამუშავებით, 

ტუტესთან შერევის შედეგად მიღებული და დაბერებული გელის (2.9Na2O:0.26Al2O3: 1SiO2:150H2O) 

ჰიდროთერმული კრისტალიზაციის გზით. ორივე ტიპის ცეოლითის კრისტალური სტრუქტურა 

დადასტურებულია რენტგენოგრამებით და ინფრაწითელი სპექტრებით. მიღებული NaX ტიპის 

ცეოლითი ხასიათდება მაღალი ხვედრითი ზედაპირის ფართობით (589 მ2/გ, გამოანგარიშებულია 

ბრუნაუერ-ემეტ-ტელერის მეთოდით აზოტის ადსორბცია-დესორბციის დაბალტემპერატურული 

იზოთერმების გამოყენებით) და ფორების მოცულობით (0,578 სმ3/გ); ერთგვაროვან, მოწესრიგებულ 

ცეოლითურ ფორებთან ერთად NaX ტიპის ცეოლითში არის ცილინდრული არხების (საშუალო 

დიამეტრი 55 ნმ, გამოთვლილია ბარეტ-ჯოინერ-ჰალენდას მეთოდით) განვითარებული სისტემა. ამ 

მხრივ, მისი გამოყენება მეტად პერსპექტიულია კატალიზურ პროცესებში.  http://science.org.ge/bnas/t13-

n1/09_Tsitsishvili.pdf 

2. Ts.Ramishvili, V.Tsitsishvili, I.Ivanova, T.Bukia, N.Kokiashvili, G.Kurtsikidze, I.Dobryakova. Catalytic 

conversion of linalool on micro- and micro-mesoporous BEA-type zeolites under microwaves irradiation. Bulletin 

of Georgian National Academy of Sciences, 2019, vol. 13, no 3, p. 54-63. ლინალიოლის კატალიზური  

გარდაქმნები მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვან BEA-ტიპის  ცეოლითებზე მიკროტალღების 

დასხივებისას. შესწავლილია მესამეული ტერპენული სპირტის - რაცემული ლინალოოლის (97-98%) 

და ქინძის ზეთის შემადგენელი D-ლინალოოლის (57.6%) გარდაქმნა ერთდროულად 

მიკროტალღებისა და მიკროფოროვანი BEA-ტიპის ცეოლითების (BEA-25 და BEA-150 მოლური 

თანაფარდობებითით SiO2/Al2O3 25 და 150, შესაბამისად) და მათი მოდიფიცირებული მიკრო-

მეზოფოროვანი ფორმების (RBEA-25 და RBEA-150, მოლური თანაფარდობებითით SiO2/Al2O3 23.8 და 

176.4) თანდასწრებით. ცდები ტარდებოდა 40-100˚C-ზე არგონის ან ჰაერის ატმოსფეროში 

უგამხსნელოდ ან სპირტების  (მეთანოლი, ეთანოლი, ნ-პროპილის სპირტი) არეში. ნაჩვენებია, რომ 

რაცემული ლინალოოლი მიკროტალღებით (100-650 W) დასხივებისას არგონის ატმოსფეროში 

გამხსნელის გარეშე ან გახსნილი მეთანოლში მხოლოდ მცრედ (2-3%) გარდაიქმნება 40–100°C-ზე. 

მიკროტალღების დასხივებისას (200- 650 W) რაცემული ლინალოოლის დეჰიდრატაციის და 

ციკლიზაციის რეაქციები მონოტერპენული ნაერთების C10H16   წარმოქმნით უფრო ინტენსიურია 

რეკრისტალიზებულ მიკრო-მეზოფოროვან (RBEA) ფორმებზე. შესაბამის მიკროფოროვან ფორმებზე 

(BEA-150, BEA-25) რაცემული ლინალოოლის იზომერიზაციის რეაქცია მნიშვნელოვნად 

ინჰიბირებული იყო მიკროტალღების დასხივებისას, ხოლო სპირტხსნარებში აგრეთვე BEA-ტიპის 

ცეოლითური კატალიზატორების თანდასწრებით მიმდინარეობდა მეთოქსილირების რეაქცია 

ლინალოოლის, ნეროლის, გერანიოლის და α-ტერპინეოლის მეთილეთერების წარმოქმნით; 

ლინალოოლის გერანიოლში და α-ტერპინეოლში იზომერიზაციის რეაქციის სელექციურობა კვლავ 

მცირე იყო (5%). დადგენილია, რომ მეთანოლში გახსნილ ქინძის ზეთზე, რომელიც D-ლინალოოლს 

შეიცავდა,  არგონის არეში ან უგამხსნელოდ ჰაერზე კატალიზატორების RBEA-25 და BEA-150 და 

MW-გამოსხივების (200 W, 1 სთ) ერთდროული ზემოქმედებისას D-ლინალოოლი უპირატესად 

http://science.org.ge/bnas/t13-n1/09_Tsitsishvili.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n1/09_Tsitsishvili.pdf
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რეგიოსელექციურად გარდაიქმნება გერანიოლში; 40 და 70˚C-ზე D-ლინალოოლის გარდაქმნის 

ხარისხები იყო 29.7 და27.7%,  ტრანს-გერანიოლის გამოსავლიანობა და  სელექციურობა კი შეადგენდა 
27.5/92.5 და 24.3/87.7, შესაბამისად. http://science.org.ge/bnas/t13-n3/09_Ramishvili.pdf 

3. A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L.Chkhartishvili, R.Chedia, R.Tsiskarishvili. Method for manufacturing 

nanocrystalline systems from liquid charge. Nano Studies (ISSN 1987 – 8826), 2019, 19, pp. 15-36. თხევადი 

კაზმიდან ნანოკრისტალური  სისტემების დამზადების მეთოდი. მთელი რიგი ნანოკრისტალური 

სისტემების მისაღებად შემუშავდა ტექნოლოგია, რომელიც დაფუძნებულია შესაბამისი 

კომპონენტების შემცველი  ხსნარებიდან  პრეკერამიკული ფხვნილების მიღებაზე.  მათი  სელექტური 

პიროლიზით, აღდგენითა და კარბიდიზაციით მიღებულია ფხვნილები, რომელთა თითოეული 

ნაწილაკი ნანოზომისაა (კრისტალიტების ზომა 10-80 ნმ აღწევს). ამ მეთოდის გამოყენებით 

მიღებულია  მეტალები, მათი ოქსიდები, კარბიდები და კვაზიბინარული კერამიკები. მათ შორის   

ტიტანის, ვოლფრამის და ბორის კარბიდების ნანოკრისტალური კერმეტები, რომლებიც 

ხასიათდებიან მაღალი სიმტკიცითა და ბზარმედეგობით.  ბორის კარბიდის/ტიტანის დიბორიდის 

კომპოზიტის B4C–TiB2 ფუძეზე მიღებულია ბზარმედეგი  კერამიკები, რომლებიც ხასიათდებიან 

მაღალი დარტყმითი სიბლანტით. 

4. I.Beshkenadze, N.Zazashvili, M.Gogaladze, N.Klarjeishvili, M.Chikaidze, O.Lomtadze. Effect of the concentrate 
“Rumifos” on the vass and the degree of reproduction of rain worms. Annals of Agrarian Science (ISSN 1512-

1887), 2019, v. 17, no 1, pp. 102-107. წვიმის ჭიაყელების მასაზე და გამრავლების ხარისხზე კონცენტრატ 

„რუმიფოსი“-ს გავლენა. შესწავლილია სამამულო წარმოების ახალი ინოვაციური მცენარეული 

პროდუქტის კონცენტრატი „რუმიფოსი“-ს გავლენა წვიმის ჭიაყელების მასისა  და გამრავლების 

ხარისხის ზრდაზე, დადგენილია მისი ეფექტური და ოპტიმალური დოზები. საცდელი ჯგუფების 

სუბსტრატისათვის დასამატებელი მცენარეული სუბსტანცია კონცენტრატი „რუმიფოსი“-ს 

მაქსიმალური (Max.), ნორმალური (Norm.) და მინიმალური (Min.) დოზები მილილიტრებში. აწონვები 

და კოკონების დათვლა ჩატარდა სამ ეტაპად, ექსპერიმენტის დაწყებიდან 21-ე, 31-ე და 41-ე დღეს. 

თითოეულ ეტაპზე შესწავლილია საკონტროლო და საცდელი ჯგუფებისათვის მასის საშუალო 

ცვლილება გრამებში და პროცენტებში, ხოლო კოკონების საშუალო რაოდენობა ცალობით და 

პროცენტებში. დადგენილია აგრეთვე მთელი ექსპერიმენტის პერიოდში საკონტროლოსთან 

შედარებით საცდელი ჯგუფების მასის საშუალო ცვლილება პროცენტებში და კოკონების 

გამრავლების ზრდის საშუალო ხარისხი, ასევე კონცენტრატი „რუმიფოსი“-ს ეფექტური და 

ოპტიმალური დოზები. კონცენტრატი „რუმიფოსი“-თ წვიმის ჭიაყელების საცდელი ჯგუფების 

სუბსტრატების დაბალანსებისას საკონტროლოსთან შედარებით მასის მნიშვნელოვან ცვლილებას 

ადგილი არ აქვს. კოკონების გამრავლების ხარისხი კი პირველ ეტაპზე საკონტროლო ჯგუფის 

კოკონების გამრავლების ხარისხთან შედარებით (100%) მერყეობს 1411.0 – 1633.67% ზღვრებში. ხოლო 

მცენარეული კონცენტრატი „რუმიფოსი“-ს ოპტიმალურ და ეფექტურ დოზას შეადგენს 0.31მლ. 

600გრ. სუბსტრატზე გადაანგარიშებით. ამრიგად, წვიმის ჭიაყელების სუბსტრატის „რუმიფოსი“-თ 

დაბალანსება დადებით გავლენას ახდენს ჭიაყელების მასის ზრდაზე და მნიშვნელოვნად ამაღლებს 

კოკონების გამრავლების ხარისხს. რაც ვფიქრობთ განპირობებულია კონცენტრატი „რუმიფოსი“-ს 

შემადგენლობაში შემავალი ბიოლოგიურად აქტიური სხვადასხვა ქიმიური კლასის ნაერთების 

მრავალფეროვნებით. მიღებულ შედეგებს მნიშვნელობა ექნება ვერმიკულტივირების იმ 

მიმართულებისათვის, სადაც წვიმის ჭიაყელების ცილოვანი მასა გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო 

ცხოველების და ფრინველების კომბინირებული საკვების დასაბალანსებლად, როგორც ვიტამინ-

ცილოვანი, მაღალხარისხიანი, კონცენტრული დანამატი.  

5. G.Chimakadze, O.Lomtadze L.Makaradze, N.Barbakadze, N.Lomtadze. Parasitic mites of animals and fighting 

them. Annals of Agrarian Science (ISSN 1512-1887), 2019, v. 17, no 1, pp. 113-120. ცხოველთა პარაზიტული 

ტკიპები და მათთან ბრძოლა.შესწავლილია იქსოდური ტკიპების გავრცელება საქართველოს ქვემო 

ქართლის რეგიონის ოთხი რაიონის (მარნეული, ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისი) მთელ 

ტერიტორიებზე. Ixodidae-ს ოჯახის ტკიპებიდან გამოვლენილია 5 გვარის 9 სახეობის პარაზიტული 

ტკიპები. განისაზღვრა  გამოვლენილი პარაზიტების თავდასხმის პერიოდები სასოფლო სამეურნეო 

ცხოველებზე. პარაზიტულ ტკიპებთან ბრძილის ეფექტურობის ამაღლებისათვის სინთეზური  

პირეტროიდების  საფუძველზე  შემუშავდა მცირე ეკოლოგოური დატვირთვის გახანგძლივებული 

აკარიციდული მოქმედების პრეპარატი „გიომეტრინი“. პრეპარატ „გიომეტრინი“-ს აკარიციდული  

მოქმედების გახანგძლივება შესაძლებელი გახდა წყალ-ზეთის ემულსიური კონცენტრანტის და 

სინთეზურ პირეტროიდებთან კომბინაციიის შედეგად. კომპოზიციაში ჰიდროფილური და 

ორგანოფილური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების ერთდროული გამოყენების შეგეგად  

ზეთის წილის 80%-მდე გაიზარდა. ემულსიური კონცენტრატის სინთეზურ პირეტროიდთან 

კომბინაციით მიღებული პრეპარატის  წყალში გახსნით წარმოიქმნება რძისმაგვარი სითხე  რომლისაც 

აქვს ბაზარზე არსებული იმპორტული პრეპარატების აკარიციდულ  აქტივობაზე (12-15 დღე) უფრო 

ხანგძლივი მოქმედების პერიოდი (25-28 დღე). ჩატარებულ მაკრო და მიკრომორფოლოგიური  

http://science.org.ge/bnas/t13-n3/09_Ramishvili.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Archil_Mikeladze?_sg%5B0%5D=dseCbSKkfYxPRb6CLoZ7do4NvAUHZyrRaGizjCA2jupOXvtTohNkwBC4CdfuTKDu_wRZnfY.iVbN-OaawkfJwDuG3ZkC2uEIwgXh2TYUg4F7ES6ZkxBGQtx3Vr-xB_eSL4G7Kzb90fcZTzRz03gGQssntBOK1A&_sg%5B1%5D=udPihUTEZfNujgT2OmVcgWOK_YUa1sA_issN6LgUQ0sqwTZA0GoXdkVkE0rke-Wrvm0JIasRnq5-ba_K.XCCmc067lICnp7yJsiN1l2v8QZYSJ8wOwQZIzg_7jC4J7H4-TnNYPtgCB7_EYENyiOBVgniznj7lComi-ksoSw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/84984653_O_Tsagareishvili?_sg%5B0%5D=dseCbSKkfYxPRb6CLoZ7do4NvAUHZyrRaGizjCA2jupOXvtTohNkwBC4CdfuTKDu_wRZnfY.iVbN-OaawkfJwDuG3ZkC2uEIwgXh2TYUg4F7ES6ZkxBGQtx3Vr-xB_eSL4G7Kzb90fcZTzRz03gGQssntBOK1A&_sg%5B1%5D=udPihUTEZfNujgT2OmVcgWOK_YUa1sA_issN6LgUQ0sqwTZA0GoXdkVkE0rke-Wrvm0JIasRnq5-ba_K.XCCmc067lICnp7yJsiN1l2v8QZYSJ8wOwQZIzg_7jC4J7H4-TnNYPtgCB7_EYENyiOBVgniznj7lComi-ksoSw
https://www.researchgate.net/profile/Levan_Chkhartishvili?_sg%5B0%5D=dseCbSKkfYxPRb6CLoZ7do4NvAUHZyrRaGizjCA2jupOXvtTohNkwBC4CdfuTKDu_wRZnfY.iVbN-OaawkfJwDuG3ZkC2uEIwgXh2TYUg4F7ES6ZkxBGQtx3Vr-xB_eSL4G7Kzb90fcZTzRz03gGQssntBOK1A&_sg%5B1%5D=udPihUTEZfNujgT2OmVcgWOK_YUa1sA_issN6LgUQ0sqwTZA0GoXdkVkE0rke-Wrvm0JIasRnq5-ba_K.XCCmc067lICnp7yJsiN1l2v8QZYSJ8wOwQZIzg_7jC4J7H4-TnNYPtgCB7_EYENyiOBVgniznj7lComi-ksoSw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2160844545_R_Tsiskarishvili?_sg%5B0%5D=dseCbSKkfYxPRb6CLoZ7do4NvAUHZyrRaGizjCA2jupOXvtTohNkwBC4CdfuTKDu_wRZnfY.iVbN-OaawkfJwDuG3ZkC2uEIwgXh2TYUg4F7ES6ZkxBGQtx3Vr-xB_eSL4G7Kzb90fcZTzRz03gGQssntBOK1A&_sg%5B1%5D=udPihUTEZfNujgT2OmVcgWOK_YUa1sA_issN6LgUQ0sqwTZA0GoXdkVkE0rke-Wrvm0JIasRnq5-ba_K.XCCmc067lICnp7yJsiN1l2v8QZYSJ8wOwQZIzg_7jC4J7H4-TnNYPtgCB7_EYENyiOBVgniznj7lComi-ksoSw
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გამოკვლევებით დადგინდა რომ ზეთოვან-ემულსიური პრეპარატ „გიომეტრინი“-ს 0,02%-იან ხსნარის 

შესხურების  პრინციპით  გამოყენება არ იწვევს  კანსა და  შინაგან ორგანოებში  ცვლილებებს. 

ორგანიზმის  საპასუხო  რეაქცია  ნორმის ფარგლებშია. შესხურებიდან 1 სთ-ის  შემდეგ, საკუთაერივ  

კანში  და რეგიონალურ ლიმფურ კვანძებში დაფიქსირებულია სუსტად გამოხატული კაპილარული 

ჰიპერემია და პერივასკულარული ინფილტაცია. პრეპარატის შესხურებიდა 6 სთ-ის შემდეგ 

ნორმიდან გადახრა აღარ აღინიშნება, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ აღნიშნული ცვლილება არ არის  

პრეპარატის ტოქსიკურობის ან მისი კანში კუმულაციის შედეგი. სეზონის განმავლობაში 

ვეტერივარულ ბაზარზე არსებული ინსექტო-აკარიციდული პრეპარატებით ტკიპების თავდასხმისგან 

გარანტირებული დაცვისთვის საჭირო  15 დამუშავება, ხოლო  შემუშავებული გახანგძლივებული  

მოქმედების ემულსიური პრეპარატ „გიომეტრინი“-ს შემთხვევაში საკმარისია მხოლოდ 7-8-ჯერ 

დამუშავება. მთლიანობაში  პრეპარატის გამოყენებით ცხოველების ექტოპარაზიტებისგან დაცვაზე  

დანახარჯი მცირდება თითქმის 2-ჯერ. 

 

საზღვარგარეთ: 

6. N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli, V.Tsitsishvili. Synthesis of Ferrierite from Georgian Perlite. New 

Materials, Compounds and Applications (ISSN 2523-4773 – Online, ISSN 2521-7194 – Print), 2018
1
, v. 2, No 2, p. 

139-145. ფერიერიტის სინთეზი ქართული პერლიტისგან. შესწავლილია ფერიერიტის ტიპის 

ცეოლითური მასალების სინთეზი, საქართველოს ბუნებრივი პერლიტის ჰიდროთერმული 

გარდაქმნის გზით, პერლიტის წინასწარი მჟავური დამუშავებისა და Li-ის იონების შემცველ ტუტე 

ხსნარში სუსპენდირების შემდეგ. დადგენილია პროდუქტის ქიმიური შემადგენლობა, 

ჩატარებულია XRD, FTIR, SEM-EDS და თერმული ანალიზები, აგრეთვე წყლისა და ნ-ჰექსანის 

სორბცია სტატიკურ პირობებში. ნაჩვენებია ფერიერიტის Li-იანი ფორმის მომზადების 

შესაძლებლობა  ავტოკლავური სინთეზის გზით, 160°C ტემპერატურაზე, 140 საათის განმავლობაში. 

https://www.researchgate.net/publication/330169168  

7. N.M.Dolaberidze, V.G.Tsitsishvili, B.T.Khutsishvili, N.A.Mirdzveli, M.O.Nijaradze, Z.G.Amiridze, 

M.N.Burjanadze. Silver- and Zinc-Containing Bactericidal Phillipsites. New Materials, Compounds and 

Applications (ISSN 2523-4773 – Online, ISSN 2521-7194 – Print), 20181, v. 2, No 3, p. 247-260. ვერცხლისა და 

თუთიის შემცველი ბაქტერიციდული ფილიპსიტები. მიღებულია ვერცხლისა                                                                                                                                                            

და თუთიის შემცველი ცეოლითური მასალები საქართველოს ფილიპსიტ-შემცველი ქანებიდან, 

ცეოლითისა და გარდამავალი ლითონის მარილის იონ-მიმოცვლის მყარფაზური რეაქციის  

საფუძველზე. სინთეზირებული ადსორბენტ-იონმიმომცვლელები დახასიათებულია ქიმიური 

ანალიზისა და წყლის ორთქლის მიმართ ადსორბციული მონაცემებით, რენტგენულ-

დიფრაქტომეტრული, ფურიე-ინფრაწითელი სპექტრებითა და მასკანირებელი ელექტრონული 

მიკროსკოპის გამოსახულებებით;  დადგენილი მახასიათებლები ადასტურებენ, რომ ფილიპსიტს 

შენარჩუნებული აქვს კრისტალური სტრუქტურა და ზოგადი თვისებები, მიღებული მასალები 

შეიცავენ 230 მგ/გ ვერცხლისა და 86 მგ/გ თუთიას, ავლენენ ბაქტერიციდულ და ბაქტერიასტატიკურ 

აქტივობას ნაწლავური ჩხირის მიმართ. იონმიმოცვლითი სინთეზის პროცედურა იწვევს მასალის 

დისპერსულობის მნიშვნელოვან ზრდას. შემოთავაზებული მყარფაზური იონმიმოცვლითი 

მეთოდის შესაბამისობა მკაცრ გარემოსდაცვით სტანდარტებთან დადასტურებულია შელდონის E-

ფაქტორის, შედარებით დაბალი, მნიშვნელობით. https://www.researchgate.net/publication/330168405  

8. N.G.Barbakadze, V.G.Tsitsishvili, T.V.Korkia, N.V.Jalabadze, R.V.Chedia. Synthesis of graphene oxide from 

industrial wastes. European Chemical Bulletin, 2018
1
, 7(11): 329-333. გრაფენის ოქსიდის და აღდგენილი 

გრაფენის ოქსიდის მიღება გრაფიტის ფირფიტის სამრეწველო ნარჩენებიდან. გრაფიტის ფირფიტის 

ნარჩენები  გამოყენებული იქნა  გრაფენის ოქსიდისა და აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის მისაღებად. 

გრაფიტის ფირფიტების ფხვნილების დაჟანგვა ჩატარდა დაბალტემპერატურული (~0°C; KMnO4–

NaNO3–H2SO4) და შედარებით მაღალტემპერატურული (~50°C; KMnO4–H2SO4) მეთოდებით. 

დაბალტემპერატურული რეჟიმის შემთხვევაში გრაფენის ოქსიდში C/O თანაფარდობა (ატ%) 61:38-ია. 

ასკორბინის მჟავით  აღდგენის შედეგად C/O თანაფარდობა იზრდება და 81:19 აღწევს. 

დეკანტირებული ხსნარებიდან აღდგენილი გრაფენის ოქსიდი გამოყოფილი იქნა ასკორბინის მჟავით.  

აღდგენილი გრაფენის ოქსიდიდან მიღებულია დეფექტური სტრუქტურის მქონე გრაფენი. 

https://doi.org/10.17628/ecb.2018.7.329-333 

9. L.Eprikashvili, M.Zautashvili, T.Kordzakhia, M.Dzagania, N.Pirtskhalava. Use of coal industry wastes and zeolitic 
tuffs to increase the bio-productivity of agro-landscapes. Journal Chemical & Environmental Research, 2019, v. 7, 

no 1, pp. 23-28. ნახშირის წარმოების ნარჩენებისა და ცეოლითური ტუფების გამოყენება 

აგროლანდშაფტის ბიოპროდუქტიულობის გასაუმჯობესებლად. სამუშაოში წარმოდგენილია 

                     
1
 ჟურნალი გამოვიდა 2019 წელს, 2018 წლის ანგარიშში ეს პუბლიკაცია არ იყო ჩართული.  

http://www.researchgate.net/publication/330169168
https://www.researchgate.net/publication/330168405
https://doi.org/10.17628/ecb.2018.7.329-333
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მასალები ტესტური მცენარის (ქერის) განვითარებაზე კომპლექსური სასუქის - ცეოლითი+მურა 

ნახშირი გავლენის შესახებ. კვლევის მიზანი იყო კომპლექსური სასუქის გავლენით ნიადაგის 

აგროქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების გაუმჯობესების შესაძლებლობა, მიზანშეწონილობის 

შეფასება და მისი ხანგრძლივი ექსპლუატაცია. კვლევაში გამოყენებული იყო როგორც ბუნებრივი 

ცეოლითი (კლინოპტილოლიტი), ასევე მისი მოდიფიცირებული ფორმები. 
http://www.aelsindia.com/rjces_feb2019/5.pdf 

10. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z.Amiridze, N.Sinauridze, T.Kapanadze, K.Virsaladze. 
Transformation of Natural Analcime and Phillipsite during their Hydrothermal Recrystallization into Zeolites A 

and X. International Journal of Advanced Research (IJAR), 2019, 7(2): 219-230. ბუნებრივი ანალციმისა და 

ფილიპსიტის A და X ტიპის ცეოლითებში ტრანსფორმაცია მათი ჰიდროთერმული რეკრისტალიზაციის 

დროს. სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს ცეოლითების, ანალციმისა და ფილიპსიტის 

ტრანსფორმაცია მათი გადაკრისტალებისას, A და X ტიპის ცეოლითების მისაღებად. ფაზურად 

სუფთა NaA ტიპის ცეოლითი სილიკატური მოდულით Si/Al~1 მიღებულია ერთგვაროვანი 

მიკრომეტრული (3-5 მკმ) კრისტალიტების სახით, ფაზურად სუფთა NaX ტიპის ცეოლითი 

სილიკატური მოდულით Si/Al~1.5 კი მიღებულია ერთგვაროვანი მიკრომეტრული (2-7 მკმ) 

ოქტაედრული კრისტალიტების სახით. მიღებული პროდუქტები ფართოდ გამოიყენება ადსორბცულ 

და იონ-მიმოცვლით პროცესებში ასევე კატალიზში და სხვა. შესწავლილია მიღებული მასალების 

თვისებები, რის შედეგადაც დადგენილია მათი კონკურენტუნარიანობა კომერციულად 

ხელმისაწვდომი მასალების მიმართ. http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/8479 

11. I.Rubashvili, L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, M.Zautashvili, N.Pirtskhalava, M.Dzagania. Adsorptive removal study 

of the frequently used fluoroquinolone antibiotics – moxifloxacin and norfloxacin from wastewaters using natural 

zeolites. Mediterranean Jornal of Chemistry (ISSN:2028-3997), 2019, v. 9, no 2, pp. 142-154.  ფართოდ 

გამოყენებული ფტორქინოლინების შემცველი ანტიბიოტიკების (მოქსიფლოქსაცინი, ნორფლოქსაცინი) 

ადსორბცია ჩამდინარე წყლებიდან ბუნებრივი ცეოლითებით. მოცემული კვლევა ეხება ფართოდ 

გამოყენებული ფტორქინოლინური ანტიბიოტიკების – მოქსიფლოქსაცინის და ნორფლოქსაცინის  

ადსორბციას წყალხსნარებიდან ბუნებრივ ცეოლითზე – კლინოპტილოლიტზე და მის მჟავით – 

მოდიფიცირებულ ფორმაზე. ზემოთ ნახსენები ანტიბიოტიკების ადსორბცია ცეოლითზე პირველად 

განხორციელდა სტატიკური და დინამიკურ პირობებში. ექსპერიმენტი დინამიკურ პირობებში 

ჩატარდა სპეციალურად კოსტრუირებული გამდინარე ტიპის ლაბორატორიულ დანადგარზე. 

ლენგმიურისა და ფრეინდლიხის ადსორბციის მოდელების გამოყენებით გამოკვლეული და 

შეფასებული იყო ანტიბიოტიკის ხსნარის საწყისი კონცენტრაციის, ნაკადის სიჩქარის და pH-ის 

მნიშვნელობის, აგრეთვე სისტემაში ცეოლითი/ანტიბიოტიკი ხსნარის კონტაქტის დროის გავლენა 

ადსორბციის პროცესზე. შედეგებმა აჩვენა, რომ სორბენტის წონასწორული ადსორბციული 

აქტივობის მაღალი მაჩვენებლები მიღებულია ანტიბიოტიკის ხსნარის დაბალი საწყისი 

კონცენტრაციის (0.2მგ/მლ) დროს ორივე ადსორბენტისთვის; მაღალი დინამიკური ადსორბციული 

მაჩვენებლები კი – ნაკადის დაბალი სიჩქარის (1.5მგ/მლ) და ანტიბიოტიკის ხსნარის დაბალი საწყისი 

კონცენტრაციის (0.2მგ/მლ) დროს ორივე ადსორბენტისათვის. მოქსიფლოქსაცინისათვის 

ადსორბციული ტევადობა შეადგენდა 2.71მგ/გ; ნორფლოქსაცინისათვის – 4.14მგ/გ; დინამიური 

ადსორბციული უნარი მოქსიფლოქსაცინისათვის არის 1.20მგ/გ, ხოლო ნორფლოქსაცინისათვის – 

2.10მგ/გ pH ნეიტრალური მნიშვნელობისა და მუდმივი ტემპერატურის (200C) დროს. ყოველი 

ანტიბიოტიკი რაოდენობრივად იყო განსაზღვრული ნიმუშების ხსნარებში მეთქ მეთოდით 

რაოდენობრივი განსაზღვრის ზღვრით – 0.05მკგ/მგ. შესაბამისად კვლევა ადასტურებს, რომ 

ბუნებრივი ცეოლითი – კლინოპტილოლიტი არის ეფექტური ადსორბენტი ჩამდინარე წყლებიდან 

შერჩეული ანტიბიოტიკების მოსაცილებლად. http://dx.doi.org/10.13171/mjc92190921700ar 

12. G.Tsintskaladze, T.Sharashenidze, V.Gabunia, G.Beridze. Actions of factors caused by lightning on historical and 
cultural monuments and the possibilities of their prevention on the example of Abuli fortress. International Journal 

of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR, ISSN: 2455-4847), 2019, v. 4, issue 09, pp. 92-97.  

ისტორიული და კულტურის ძეგლებზე ელჭექით გამოწვეული ფაქტორები და მისი პრევენციის 

შესაძლებლობა აბულის ციხე-ნამოსახლარის მაგალითზე. კულტურისა და ისტორიულ ძეგლებზე  

მოქმედი ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებიდან განსაკუთრებით საინტერესო, 

მნიშვნელოვანი და ჯერ კიდევ შეუსწავლელია ელჭექით გამოწვეული დაზიანებები. რადგან 

საქართველო წარმოადგენს ელჭექსაშიშ რეგიონს, ამიტომ მნიშვნელოვანია დაკვირვება და შესწავლა 

კულტურისა და ისტორიის იმ ძეგლებისა, რომლებიც საქართველოს ამ რეგიონებში მდებარეობენ. 

საკვლევ ობიექტად შემოთავაზებულია საქართველოს სამხრეთ მთიანეთში მდებარე მეგალითური 

ციხე-ნამოსახლარი ე.წ. აბულის ციხე. შესწავლილია რეგიონის კლიმატური მდგომარეობა, ასევე 

კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით ციხე-ნამოსახლარის სამშენებლო მასალების სტრუქტურა 

და შემადგენლობა. დადგენილია ძეგლის ჭექა-ქუხილის ფაქტორით გამოწვეული დაზიანებები და 

შემოთავაზებულია მისი თავიდან აცილების ღონისძიებები. ასეთი მიდგომა შეიძლება გამოყენებული 

http://www.aelsindia.com/rjces_feb2019/5.pdf
http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/8479
http://dx.doi.org/10.13171/mjc92190921700ar
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იყოს მსოფლიოში ნებისმიერ ელჭექ-საშიშ რეგიონში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების დაცვის მიზნით. www.ijlemr.com/current%20issue.html 

13. Ts. Ramishvili, V.Tsitsishvili, I.Ivanova, N. Kokiashvili, T. Bukia, G. Kurtsikidze. Synergic action of BEA-type 
zeolites and ultrasonic irradiation in the conversion of geraniol. Asian Journal of chemistry, 2019, v. 31, no. 2, p. 

438-444. გერანიოლის გარდაქმნაზე ბეტა-ტიპის ცეოლითების და ულტრაბგერითი გამოსხივების 

სინერგიული მოქმედება. აციკლური, მონოტერპენული სპირტის-გერანიოლის (C10H18O) გარდაქმნა  

გამოკვეულია ულტრაბგერის (UMR-300B ჰიბრიდული რეაქტორი, 25 კჰც, 100-900 ვტ; SRF-1, 20–60 

კჰც, 100 ვტ) და BEA-ტიპის ცეოლითის მიკროფოროვანი და მიკრო-მეზოფოროვანი ფორმების, 

რომლებსაც გააჩნია მსგავსი მჟავური თვისებები და ფოროვანი სტრუქტურის განსხვავებული 

მახასიათებლები, ერთდროული ზემოქმედებისას 27–100°C-ზე. ანალიზის GC/MS (გაზური 

ქრომატოგრაფია/მას-სპექტრომეტრია) მეთოდის გამოყენებით დადგენილია, რომ მხოლოდ 

ულტრაბგერის (US) ზემოქმედებით გერანიოლი აღნიშნულ პირობებში  მცირედ (2%) გარდაიქმნება; 

გერანიოლი აგრეთვე რეზისტენტულია US მიმართ არგონის არეში N, N-დიმეთილფორმამიდის და 

მეთანოლის ხსნარებში.  მაგრამ US დასხივებისას კატალიზატორის BEA-25 თანაობისას  30˚C 

მეთანოლის ხსნარში გერანიოლი გარდაიქმნება ლინალოოლისა და ნეროლის მეთილ ეთერებში 80 % 

სელექციურობით. სინერგიზმის ეფექტის გამო ერთდროულად RBEA-25 ცეოლითი/US-დასხივება 

(350 ვტ, 1.5-5 სთ, 80°C) მოქმედებისას იზრდება გერანიოლის გარდაქმნის ხარისხი  იზომერიზაციის 

რეაქციაში, სელექციურობა და გამოსავლიანობა ლინალოოლის და ნეროლის მიმართ (შესაბამისად 

49, 63,2 და 31%-დე), ან ყველაზე მეტად აქტიური RBEA-25 ცეოლითის შემთხვევაში და 

კომბინირებულად გერანიოლის ულტრაბგერით და მიკროტალღებით (MW) დასხივებისას (US 300 

W/MW 550 ვტ, 1.5 სთ, 80°C). https://doi.org/10.14233/ajchem.2019.21670 

14. I.Rubashvili, M.Tsitsagi, V.Tsitsishvili, T.Kordzakhia, K.Ebralidze, M.Buzariashvili, M.Khachidze. Sequential 
Extraction and HPLC Analysis of Total Anthocyanins of Grape Skin. The Chemist, Journal of the American 

Institute of Chemists, 2019, 91(2): 33-41. ყურძნის კანის საერთო ანტოციანინების საფეხურებრივი  

ექსტრაქცია და სითხურ–ქრომატოგრაფული ანალიზი. სტატია ეხება აგრო-სამრეწველო ნარჩენებიდან 

ღირებული პროდუქტების მიღებას. ჩატარებული სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა შავი ყურძძნის 

კანიდან საერთო ანტოციანიდების საფეხურებრივი ექსტრაქციები ულტრაბგერითი, 

სუპერკრიტიკული ფლუიდებით და მაგნიტური სარეველის მეთოდით. ძირითადი ანტოციანიდების 

ორგანულ გამხსნელებში რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის და ვალიდაციისთვის გამოყენებული 

იქნა სწრაფი და ეფექტური მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის (HPLC) მეთოდი. 

შესწავლილი იქნა ოპერატიული წნევის, ტემპერატურის, ექსტრაქციის დროის და ნაკადის სიჩქარის 

გავლენა სუპერკრიტიკულ ექსტრაქციაზე, ულტრაბგერის სიხშირის ნაწილაკის ზომისა და 

გამხსნელების ნარევის შემადგენლობის გავლენა ულტრაბგერით ექსტრაქციაზე.  დადგენილი იქნა 

ოპტიმალური პარამერტები. მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრამის საკალიბრაციო მრუდი 

წრფივია 0.04-80.0 µგ/მლ კონცენტრაციის საზღვრებში საერთო ანტიციანინებისთვის გამოსახული 

ციანიდინ ქლორიდით. საერთო გამოსავალი 95.62%-ის ტოლია. 

https://www.researchgate.net/publication/331471614  

15. Natela Khetsuriani, Esma Usharauli, Irina Mchedlishvili, Madlena Chkhaidze, Tamar Shatakishvili. Investigation 

of Petroleum from New Wells of Eastern Georgia. World Science, 2019, v. 1, no 8(48), pp. 8-14. აღმოსავლეთ 

საქართველოს ახალი ჭაბურღილების ნავთობების კვლევა. ჩატარდა საცხენისის ახალი (#7, #11, #12, 

#13, #14) ჭაბურღილების და მანავის ახალი (#11, #12) ჭაბურღილების ნავთობების კვლევა. იწ 

სპექტროსკოპიის მეთოდით დადგინდა ამ ნავთობების ქიმიური და გეოქიმიური პარამეტრები. 

დადგენილია, რომ საცხენისის ნავთობები მიეკუთვნება ნაფტენო-არომატული ტიპის ნავთობებს, 

ხოლო მანავის ნავთობი – პარაფინული ტიპის ნავთობებს. ნავთობებში მიკროელემენტების V, Fe, Ni, 

Co, Mo, Cu, Pb, Sn, Zn, Sr, Ba, Ti განაწილება და V/Ni <1 თანაფარდობა მიუთითებს, რომ აღნიშნული 

ნავთობები მიეკუთვნებიან მესამეული ტიპის ნავთობებს, რაც აიხსნება საწყისი ორგანული 

ნაერთების წარმოშობით და შესაბამისი გეოქიმიური გარდაქმნით. მანავის # 12 ჭაბურღილის 

ნავთობის სიმულაციური ქრომატოგრაფიული დისტილაციის გამოყენებით მიღებულია ნაფტას და 

დიზელის ფრაქციები. ნაფტაში აირ-თხევადური ქრომატოგრაფიის მეთოდით იდენტიფიცირებულია 

ინდივიდუალური პარაფინული, ნაფტენური და არომატული ნახშირწყალბადები, ხოლო დიზელის 

ფრაქციაში – ინდივიდუალური ნ-პარაფინული ნახშირწყალბადები. გოგირდის და ფისოვან-

ასფალტენური ნაერთების დაბალი შემცველობის და მსუბუქი ფრაქციების მაღალი გამოსავლის 

საცხენისის და მანავის ნავთობები წარმოადგენენ მაღალხარისხოვან ნედლეულს ენერგეტიკული 

დანიშნულების კომერციული ნავთობპროდუქტების მისაღებად. 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31082019/6624  

16. M.Gurgenishvili, G.Papava,   I.Chitrekashvili, N.Khotenashvili,  Z.Tabukashvili. Modification of graphite by a 

fluorine-containing oligomer. World Science, 2019, v. 1, no 10(50), pp. 22-26. გრაფიტის მოდიფიცირება 

http://www.ijlemr.com/current%20issue.html
https://doi.org/10.14233/ajchem.2019.21670
https://www.researchgate.net/publication/331471614
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31082019/6624
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ფტორშემცველი ოლოგომერით. შესწავლილია ფტორშემცველი ოლიგომერით –

ქლორპერფტორდოდე-ცილფტორსულფატით მოდიფიცირების პროცესის გავლენა გრაფიტის 

სტრუქტურაზე. ნაჩვენებია, რომ ამ დროს გრაფიტის სტრუქტურა არ იცვლება. დაიკვირვება მხოლოდ 

ქლორპერფტორდოდეცილ-ფტორსულფატის ნაწილაკების დაშლა მონოფენებად, რომლებიც 

განლაგდებიან გრაფიტის კრისტალშორის არეში. გრაფიტზე მექანიკური ზემოქმედების დროს ეს 

იცავს მას დაშლისაგან და, შესაბამისად, აუმჯობესებს მის ზოგიერთ ტრიბოტექნიკურ 

მახასიათებლებს. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws 

17. A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L.Chkhartishvili, R.Chedia, M.Darchiashvili. Production of titanium-containing 
metal-ceramic composites based on boron carbide in the nanocrystalline state. Advances in Applied Ceramics, 

2019, v. 118, no 4, pp. 196-208. ბორის კარბიდის ფუძეზე ტიტანის შემცველი ნანოკრისტალური მეტალ-

კერამიკული კომპოზიციების მიღება. ბორის კარბიდი მიღებულ იქნა ამორფული ბორისა და 

ორგანული ნაერთების პიროლიზის პროცესში წარმოქმნილი ნახშირბადისაგან. მყარი ნაერთების 

დისპერგირებით თხევადი ორგანული ნაერთებში მიღებულია ულტრადისპერსული სუსპენზია, 

რომელთა აორთქლებით, პიროლიზითა და კარბიდიზაციით წარმოიქმნება  B4C-TiB2(20%)  

კერამიკული კომპოზიციური ფხვნილი, რომლის ნაწილაკების ზომები 70–80 ნმ ფარგლებშია. ამ 

ფხვნილების მაღალტემპერატურული კონსოლიდაცია განხორციელდა ნაპერწკლოვანი-პლაზმური 

სინთეზის მეთოდით 1500-17000C-ზე. https://doi.org/10.1080/-1743-6753.2019.1611088     

18. I.Beshkenadze, M.Gogaladze,  N.Klarjeishvili, M.Chikaidze, L.Gogua, O.Lomtadze. Chelate chrome use for the 
vermiculture. International Journal of New Technology and Research (IJNTR, ISSN:2454-4116),   2019, v. 5, no 

1, pp. 05-08. ხელატური ქრომის გამოყენება ვერმიკულტივირებაში. წარმოდგენილ ნაშრომში 

შესწავლილია მეთიონინის შემცველი ხელატური ქრომის (ფორმულით Cr(Mt)3·4H2O) გავლენა წვიმის 

ჭიაყელების ცილოვანი მასის ცვლილებაზე და კოკონების გამრავლების ხარისხზე. ასევე 

დადგენილია სხვადასხვა გარეშე სტრეს ფაქტორების-დატბორვის, სუბსტრატის ხარისხის და 

ხელატური ქრომის ტოქსიკური დოზების გავლენა წვიმის ჭიაყელებზე. ამ მიზნით ექსპერიმენტი 

ჩატარდა ერთი და იგივე სქემით ოთხ ვარიანტად. ყველა ვარიანტისათვის შედგენილი იქნა ოთხი 

ჯგუფი ერთი საკონტროლო და სამი საცდელი: ხელტური ქრომის მაქსიმალური (Max.), ნორმალური 

(Norm.) დამინიმალური (Min.) დოზებით. თითეული სამ-სამი განმეორებისათვის შერჩეული იქნა 

დაახლოებით ერთნაირი მასის 5-5 ჭია. აწონვები და კოკონების დათვლა ჩატარდა სამ ეტაპად, 

ექსპერიმენტის დაწყებიდან 21-ე, 31-ე და 41-ე დღეს. ექსპერიმენტის პირველ ვარიანტში ცდის 

მსვლელობის მთელი პერიოდის განმავლობაში ყველა ჯგუფში ადგილი აქვს წვიმისჭიაყელების 

მასის მატებას. ამასთან, საკონტროლოსთან შედარებით ყველა საცდელ ჯგუფში მასის მატების 

ხარისხი მაღალია იგი მაქსიმუმს აღწევს I საცდელ ჯგუფში-106.19%. რაც შეეხება კოკონების 

გამრავლების ხარისხის ზრდას იგი საკონტროლოსთან შედარებით ყველა საცდელ ჯგუფში უფრო 

მაღალია  და მაქსიმუმს აღწევს III საცდელ ჯგუფში 142.59%. მიღებული შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე დადგენილია ხელატური ქრომის ოპტიმალური და ეფექტური დოზა –  0.0028გრ. 300გრ. 

სუბსტრატზე. გარეშე სტრეს ფაქტორების შესწავლისას - დატბორვა (მეორე ვარიანტი) და უხარისხო 

სუბსტრატი (მესამე ვარანტი) ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დადგენილია, რომ ხელატური 

ქრომი ზრდის სხვადასხვა გარეშე სტრეს ფაქტორების მიმართ წვიმის ჭიაყელების გამძლეობას. რაც 

გამოიხატა იმაში, რომ საკონტროლო ჯგუფის სამივე განმეორებაში ყველა ჭია დატბორვისას და 

უხარისხო სუბსტრატის გამოყენებისას დაიხოცა, ხოლო საცდელ ჯგუფებში ნაწილობრივ.   

ხელატური ქრომის წვიმის ჭიაყელების ტოქსიკურობაზე ჩატარებული ექსპერიმენტის საფუძველზე 

(მეოთხე ვარიანტი) შეიძლება დავასკვნათ, რომ ისინი საკმაოდ მგრძნობიარეები არიან 

მიკროელემენტის მაღალი დოზების მიმართ, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ყველა საცდელ ჯგუფში 

ადგილი აქვს წვიმის ჭიაყელების დახოცვას, მაშინ როდესაც საკონტროლო ჯგუფის ყველა 

განმეორებაში სრულად შენარჩუნდა 5–5 ჭია. ამრიგად,  წვიმის ჭიაყელები წარმატებით შეიძლება 

იქნას გამოყენებული, როგორც ბიო - ტესტები მიკროელემენტების ტოქსიკურობაზე. ეს კი ძალზე 

მნიშვნელოვანია მეთოდის სიიაფის და სიმარტივის გამო. Doi:10.31871/IJNTR  

https://www.ijntr.org/page/issues/vol/vol-5issue-1 

19. N.G.Kalabegashvili, G.I.Balarjishvili, L.O.Samkharadze, D.K.Ioseliani, I.I.Mikadze, R.P.Tsiskarishvili. Use of 
plant raw materials for purification of industrial waste waters from copper and iron ions. International Journal of 

Advanced Research (ISSN 2320-5407), 2019, v. 7, №5, pp. 1020-1025. ჩამდინარე სამრეწველო წყლის 

გაწმენდა სპილენძისა და რკინის იონებისაგან  მცენარეთა ნედლეულის გამოყენებით. გამოკვლეულ 

იქნა მცენარეული ნარჩენების ადსორბციის ხარისხის დამოკიდებულება დროზე, საკვლევი ხსნარის 

pH-ზე და ადსორბენტის წინასწარი დამუშავების ხარისხზე. ყველაზე კარგი შედეგები  კარიერული 

წყლის შემთხვევაში  აჩვენა მუხის ქერქმა, ფიჭვის გირჩებმა და სიმინდის ფუჩეჩმა. შესაბამისად 

სპილენძის ადსორბციის ხარისხი შეადგენდა 54,5%, 43,0% და 38,9%, ხოლო რკინის ადსორბციის 

ხარისხი-60%;56,6% და 70,0%. ანალოგიური სამუშაოები ჩატარდა მდ.კაზრეთულას წყალზე. 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws
https://doi.org/10.1080/-1743-6753.2019.1611088
https://www.ijntr.org/page/issues/vol/vol-5issue-1
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მაქსიმალური ადსორბციის ხარისხი მიღებული იქნა მუხის ქერქზე (Cu -60%,Fe-73,2%).  
https://doi.org/10.21474/IJAR01/9129  

კრებულებში გამოქვეყნებული შრომები: 

საქართველოში: 
 

20. M.Tsitsagi, I.Rubashvili, M.Chkhaidze, M.Khachidze, M.Buzariashvili, K.Ebralidze, V.Tsitsishvil. Recovery of 
valuable products from Georgian agro-industrial waste. Transactions of Petre Melikishvili Institute of Physical and 

Organic Chemistry, 2019 (ISBN: 978-9942-8-1656-7), pp. 5-12. საქართველოს აგროსამრეწველო 

ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების გამოყოფა. შემუშავებულია სასარგებლო ნივთიერებების 

(ზეთები, ფენოლური ნაერთები, კაროტინოიდები, ფლავანოიდები) გამოყოფა საქართველოს 

აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან -  როგორიცაა ყურძნის წიპწა, პომიდვრის და ხახვის კანი, 

მანდარინის და ფორთოხლის ქერქი -  ეკო-მეგობრული ექსტრაქციის მეთოდებით.  გამოყენებული 

იქნა სუპერკრიტიკული ფლუიდებით  და ულტრაბგერითი ექსტრაქციის და სხვა ტრადიციული 

მეთოდები. შესწავლილია სუპერკრიტიკული ფლუიდების ოპერეტიული წნევის, ტემპერატურის, 

ექსტრაქციის დროის და დინების სიჩქარის, აღებული ნიმუშის ზომის, ულტრაბგერის სიმძლავრის 

და გამხსნელის ბუნების გავლენა ექსტრაქციის შედეგებზე და შემუშავებულია ექსტრაქციის 

ოპტიმალური პირობები. სწრაფი, სელექტიური და მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის 

მეთოდებით მოხდა ექსტრაგირებული ნივთიერებების რაოდენობის განსაზღვრა და დასაბუთდა 

მათი სიდიდე, სპეციფიურობა, სწორხაზოვნების დონე (არეალი), სიზუსტე ,  გამოვლენის საზღვრები.  

21. Ts.Ramishvili, V.Tsitsishvili, I.Ivanova, I. Dobryakova. Catalytic conversion of linalool and geraniol on micro- ans 

miceo-mesoporous BEA-type zeolites. Ibidem, pp. 13-24. ლინალოოლის და გერანიოლის გარდაქმნა მიკრო 

და მიკრო-მეზოფოროვან BEA ტიპის ცეოლითებზე. შესწავლილია ტერპენული მესამეული სპირტების 

– ლინალოოლისა და გერანიოლის კატალიზური გარდაქმნები მიკროფოროვან ტიპის ცეოლითებსა 

და მათ მოდიფიცირებულ მიკრო–მეზოფოროვან ფორმებზე. ამ კატალიზატორებზე ინერტულ 

გარემოსა და 60-170 ˚C ტემპერატურებზე ლინალოოლი მრავალი მიმართულებით გარდაიქმნება; 

ხდება მისი დეჰიდრატაციის, ციკლიზაციის, კონდენსაციის და იზომერიზაციის რეაქციები; ამ დროს 

ლინალოოლის გარდაქმნის ხარისხი მცირეა (4-40%), წარმოიქმნება მრავალი ნივთიერება, მათ შორის 

სამიზნე პროდუქტები გერანიოლი და ნეროლი ¬ მცირე გამოსავლიანობით (2 - 5%). მეზოფორების 

შეყვანით BEA ტიპის ცეოლითებში შესამჩნევად იზრდება ლინალოოლის გარდაქმნის ხარისხი და 

უმნიშვნელოდ, სელექციურობა გერანიოლის და ნეროლის მიმართ; ეს უკანასკნელი მიკროფოროვან 

BEA ტიპის ცეოლითების შემთხვევაში მით მეტია, რაც უფრო დიდია მათში სუსტი მჟავური 

ცენტრების რაოდენობა. ტრანს-გერანიოლის გარდაქმნისას აღმოჩენილია მისი დეჰიდრატაციის 

პროდუქტები – ტერპენული ნახშირწყალბადები C10H16, გერანიოლში ორმაგი ბმის გადანაცვლებისა 

და ცის-ტრანს-იზომერიზაციის და აგრეთვე ციკლიზაციის პროდუქტები (β-ლინალოოლი, ცის-

გერანიოლი ანუ ნეროლი და α-ტერპინეოლი); ნახშირბადოვანი ჯაჭვის დაგრძელების პროდუქტები – 

სესკვიტერპენული სპირტები C15H26O და C14H24O (შესაბამისად, ტრანს, ტრანს-ფარნეზოლი ანუ 

(2E,6E)-3,7,11-ტრიმეთილ-2,6,10-დოდეკატრიენ-1-ოლი და (2E,6E)-6,11-დიმეთილ-2,6,10-

დოდეკატრიენ-1-ოლი); მცირე რაოდენობით – გრძელჯაჭვიანი დიტერპენული სპირტის C20H34O 

გეომეტრული იზომერები (ტრანს,ტრანს,ტრანს-გერანილგერანიოლი და ტრანს,ტრანს- 

გერანილლინალოოლი), ციკლური დიტერპენის დიმირცენის (C20H32) პარა- და მეტა-იზომერები. 

კატალიზატორებზე RBEA-25 და BEA-25 100-150˚C ხდება აგრეთვე მონოციკლური დიტერპენული 

სპირტის C20H34O, თუნბერგოლის (იზო-ცემბროლის, (1R,2E,4S,7E,11E)-4-იზოპროპილ-1,7,11-

ტრიმეთილ-ციკლოტეტრადეკა-2,7,11-ტრიენოლის) და მონოციკლური ტერპენის C20H32, ცემბრენის 

(1E,3Z,6E,10E)-3,7,11-ტრიმეთილ-14-(პროპან-2-ილ)ციკლოტეტრადეკა-1,3,6,10-ტეტრაენი) წარმოქმნა. 

22. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, M.Burjanadze, G.Tsintskaladze, Z.Amiridze, V.Gabunia. 

Hydrothermal and ion-exchange transformations of Georgian natural zeolites. Ibidem, pp. 25-40. საქართველოს 

ბუნებრივი ცეოლითების ჰიდროთერმული და იონმიმოცვლითი გარდაქმნები. წარმოდგენილ 

ნაშრომში შეჯამებულია საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ბუნებრივი ცეოლითების 

(ანალციმისა და ფილიპსიტის) ჰიდროთერმული და იონმიმოცვლითი გარდაქმნების კვლევები 

ადგილიბრივი ნედლეულის საფუძველზე ღირებული პროდუქტების მიღების მიზნით. 

აღმოჩენილია, რომ ფაზურად სუფთა NaA ტიპის ცეოლითი, სილიკატური მოდულით Si/Al~1, 

ერთგვაროვანი მიკრომეტრული (3-5 მკმ) კუბური და რომბული კრისტალიტების სახით, მიიღება 

მარილმჟავის წყალხსნარში წინასწარ დამუშავებული ბუნებრივი ანალციმისაგან, მისი 

სუსპენდირებით, ნატრიუმის ჰიდროქსიდთან შერევით, ჰომოგენიზაციის შედეგად მიღებული 

ალუმინ-სილიკატური გელის (4.5Na2O: 0.45Al2O3: 1SiO2: 178H2O) ოთახის ტემპერატურაზე 

ხანგრძლივი დაბერებით და შემდგომი ჰიდროთერმული კრისტალიზაციის გზით. ფაზურად სუფთა 

NaX ტიპის ცეოლითი, სილიკატური მოდულით Si/Al~1.5, ერთგვაროვანი მიკრომეტრული (2-7 მკმ) 

https://doi.org/10.21474/IJAR01/9129
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ოქტაედრული კრისტალიტების სახით, მიიღება ბუნებრივი ფილიპსიტის წყლიანი სუსპენზიისაგან, 

მისი მჟავური დამუშავებით, ტუტესთან შერევის შედეგად მიღებული და დაბერებული გელის 

(2.9Na2O:0,26Al2O3: 1SiO2:150H2O) ჰიდროთერმული კრისტალიზაციის გზით. ორივე ტიპის 

ცეოლითის კრისტალური სტრუქტურა დადასტურებულია  რენტგენოგრამებით და ინფრაწითელი 

სპექტრებით. მიღებული NaX ტიპის ცეოლითი ხასიათდება მაღალი ხვედრითი ზედაპირის 

ფართობით (589 მ2
/გ, გამოანგარიშებულია ბრუნაუერ-ემეტ-ტელერის მეთოდით აზოტის ადსორბცია-

დესორბციის დაბალტემპერატურული იზოთერმების გამოყენებით) და ფორების მოცულობით (0,578 

სმ3
/გ); ერთგვაროვან, მოწესრიგებულ ცეოლითურ ფორებთან ერთად NaX ტიპის ცეოლითში არის 

ცილინდრული არხების (საშუალო დიამეტრი 55 ნმ, გამოთვლილია ბარეტ-ჯოინერ-ჰალენდას 

მეთოდით) განვითარებული სისტემა. ამ მხრივ, მისი გამოყენება მეტად პერსპექტიულია კატალიზურ 

პროცესებში. ვერცხლის, სპილენძისა და თუთიის შემცველი ცეოლითური მასალები მიღებულია 

საქართველოს ბუნებრივი ფილიპსიტებიდან მყარ ფაზაში მიმდინარე იონმიმოცვლითი რეაქციების 

გზით. მიღებული მასალები დახასიათებულია ქიმიური ანალიზისა და სორბციული გაზომვების 

შედეგებით, აგრეთვე რენტგენული დიფრაქტოგრამებით, ინფრაწითელი სპექტრებითა და 

ელექტრონულ-მიკროსკოპული სურათებით. დადგენილია, რომ მიღებული მასალები ინარჩუნებენ 

ცეოლითურ კრისტალურ სტრუქტურას, შეიცავენ 230 მგ/გ-მდე ვერცხლს, 66 მგ/გ-მდე სპილენძს და 86 

მგ/გ-მდე თუთიას, და ამჟღავნებენ ბაქტერიციდულ და ბაქტერისტატიკურ  მოქმედებას ნაწლავის 

ჩხირის მიმართ 

23. L.Kwitkowsky, L.Katrenko, L.Eprikashvili, M.Dzagania, N.Pirtskhalava. Adsorption properties of ion-exchanged 

forms of type A zeolite. Ibidem, pp. 41-48.  X ტიპის ცეოლითების იონმიმოცვლითი ფორმების 

ადსორბციული თვისებები. შესწავლილ იქნა NaX-ის მიმოცვლა და განისაზღვრა Na-ის იონის 

ჩანაცვლება რაიმე ორვალენტიანი კატიონით. Na-ის იონის ჩანაცვლება NaX საწყის ცეოლითში 

ერთვალენტიანი კატიონით არის 55-81 მასური %-ის ზღვრებში და ორვალენტიანის 62-94-ის მასური 

%-ის ზღვრებში. ცეოლითში არის დაახლოებით 60 მოლ % ჭარბი კატიონი, რომელიც საჭიროა 

ტეტრაჰედრონის უარყოფითი მუხტის კონპენსაციისათვის. კუბურმა ოქტაჰედრონმა შეიძლება 

შეიცვალოს სპეციალური გეომეტრია იონ-მიმოცვლით კატიონზე დამოკიდებულებით და შექმნას 

ელემენტარული კარკასი. შესწავლილ იქნა ცეოლითის იონ-მიმოცვლითი ფორმების ადსორბციული 

თვისებები C6-C8 ნახშირწყალბადების მაგალითზე. ნაჩვენებია, რომ ქსილოლის იზომერები 

სხვადასხვაგვარად ადსორბირდება იონ-მიმომცვლელ კატიონზე დამოკიდებულებით. იონ-

მიმოცვლითი კატიონი ზეგავლენას ახდენს ადსორბციის მოცულობაზე და ენერგიის ველის 

ცვლილებაზე. 

24. G.Tsintskaladze, T.Kordzakhia, T.Sharashenidze, V.Gabunia, M.Zautashvili, M.Burjanadze. Actions of factors 

caused by lightning on historical and cultural monuments and the possibilities of their prevention on the example of 

Abuli fortress. Ibidem, pp. 49-52. ისტორიული და კულტურის ძეგლებზე ელჭექით გამოწვეული 

ფაქტორები და მისი პრევენციის შესაძლებლობა აბულის ციხე-ნამოსახლარის მაგალითზე. 

კულტურისა და ისტორიულ ძეგლებზე  მოქმედი ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებიდან 

განსაკუთრებით საინტერესო, მნიშვნელოვანი და ჯერ კიდევ შეუსწავლელია ელჭექით გამოწვეული 

დაზიანებები. რადგან საქართველო წარმოადგენს ელჭექსაშიშ რეგიონს, ამიტომ მნიშვნელოვანია 

დაკვირვება და შესწავლა კულტურისა და ისტორიის იმ ძეგლებისა, რომლებიც საქართველოს ამ 

რეგიონებში მდებარეობენ. საკვლევ ობიექტად შემოთავაზებულია საქართველოს სამხრეთ 

მთიანეთში მდებარე მეგალითური ციხე-ნამოსახლარი ე.წ. აბულის ციხე. შესწავლილია რეგიონის 

კლიმატური მდგომარეობა, ასევე კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით ციხე-ნამოსახლარის 

სამშენებლო მასალების სტრუქტურა და შემადგენლობა. დადგენილია ძეგლის ჭექა-ქუხილის 

ფაქტორით გამოწვეული დაზიანებები და შემოთავაზებულია მისი თავიდან აცილების 

ღონისძიებები. ასეთი მიდგომა შეიძლება გამოყენებული იყოს მსოფლიოში ნებისმიერ ელჭექ-საშიშ 

რეგიონში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიზნით. 

25. L.Eprikashvili, M.Zautashvili, T.Kordzakhia, M.Dzagania, N.Pirtskhalava, G.Antia. Influence of composites from 

zeolitic tuffs and coal industry wastes on soil bio-productivity. Ibidem, pp. 53-58.  ცეოლითური ტუფისა და 

ნახშირის წარმოების ნარჩენებისაგან შემდგარი კომპოზიტების გავლენა ნიადაგის 

ბიოპროდუქტიულობაზე. სამუშაოში წარმოდგენილია მასალები ტესტური მცენარის (ქერის) 

განვითარებაზე კომპლექსური სასუქის - ცეოლითი+მურა ნახშირი გავლენის შესახებ. კვლევის 

მიზანი იყო კომპლექსური სასუქის გავლენით ნიადაგის აგროქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების 

გაუმჯობესების შესაძლებლობა, მიზანშეწონილობის შეფასება და მისი ხანგრძლივი ექსპლუატაცია. 

კომპლექსური სასუქის მისაღებად ორგანული ნაერთის წყაროდ გამოყენებული იყო მურა ნახშირი 

(ახალციხის ადგილმდებარეობის, საქართველო) და სედიმენტაციური წარმოშობის ბუნებრივი 

ცეოლითი - კლინოპტილოლიტი (თეძამის ადგილმდებარეობის, ხანდაკის ნაკვეთი, საქართველო) 

მოდიფიცირებული კალიუმისა და ამონიუმის იონებით. ექსპერიმენტი განხორციელდა მდელოს - 
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ყავისფერი ნიადაგის ტიპზე, წყალხსნარის სუსტი ტუტე რეაქციით (pH = 7.3-7.9),  სავეგეტაციო 

ჭურჭელში, ხუთი ვარიანტით, თითოეული სამი განმეორებადობით. შემუშავებული სუბსტრატის 

მემცენარეობაში გამოყენების მიზანშეწონილობის შეფასება და მისი ხანგრძლივი ექსპლუატაციის 

შესაძლებლობა განისაზღვრა პირველი დათესვისას მცენარის მშრალი ბიომასის შესაბამისობით 

შემდგომი დათესვისას (მეორე, მესამე და ა.შ) აღმოცენებული მცენარის ბიომასებთან. ამ მაჩვენებლის 

(ინდექსის) ზრდა მიუთითებს ნიადაგის, ჩვენს შემთხვევაში კი ექსპლუატაციის დროს სუბსტრატის 

გამოფიტვაზე, ხოლო შემცირება კი პირიქით ნაყოფიერების ზრდაზე. ასევე განისაზღვრა შემდეგი 

ბიომეტრული მაჩვენებლები: აღმოცენების ენერგია (GE), აღმოცენების ენერგიის ფარდობითი 

სიდიდე (RGE), აღმოცენების უნარი (GC), თესლის აღმოცენების ფარდობითი სიდიდე (RSGS). 

აღმოცენების ენერგიისა და აღმოცენების უნარის შედარებით მაღალი მაჩვენებელი შეიმჩნევა 

კალიუმისა და ამონიუმის იონებით მოდიფიცირებული ცეოლითისა და მურა ნახშირის კომპოზიტზე 

მესამე დათესვისას. პერსპექტიული მეთოდების რიცხვს, რომელიც მემცენარეობაში მოსავლიანობისა 

და პროდუქციის ხარისხის ზრდას განაპირობებს, შეიძლება მივაკუთვნოთ სამუშაოში 

შემოთავაზებული კომპოზიტები (ცეოლითი+მურა ნახშირი), რომლებსაც მარცვლოვანი 

კულტურების აღმოცენებისას ფიზიოლოგიური და ბიოლოგიური პროცესების სტიმულაცია 

შეუძლია. ეს კი ზრდის ფორმირებული მცენარის მდგრადობას სტრეს-ფაქტორებისადმი და უშუალო 

გავლენას ახდენს აღმოცენებული კულტურების პროდუქტიულობასა და სამეურნეო-სასრგებლო 

ნიშნებზე. 

26. I.Beshkenadze, G.Chagelishvili, N.Klarjeishvili, M.Gogaladze. Mixed-ligand chelates containing premixes for 

nutrition of rabbits. Ibidem, p. 59-64. შერეულლიგანდიანი ხელატების შემცველი პრემიქსები ბოცვრის 

კვებაში. ზოგადი ფორმულით M·gl·L·nH2O (სადაც M=Mn,Zn,Fe,Co,Cu; gl=გლუტამინის მჟავა, 

L=ციტრატ-იონი) სინთეზირებული შერეულლიგანდიანი ხელატური ნაერთების, მათი და ბუნებრივი 

ცეოლითის - კლინოპტილოლითის კომპოზიციების საფუძველზე მომზადებული პრემიქსები 

გამოცდილია ბოცვრის კომბინირებულ საკვებში. მოსინჯვითი და ძირითადი ექსპერიმენტი ჩატარდა 

სამი ჯგუფისათვის: Iსაცდელი, რომლის საკვებიც ბალანსდებოდა 0.5% პრემიქსით და 

2%კლინოპტილოლითით. IIსაცდელი, რომლის საკვებიც ბალანსდებოდა 0.5% პრემიქსით და III 

საკონტროლო, რომლის საკვებიც ბალანსდებოდა ფაბრიკაში არსებული პრემიქსით. ბოცვრის 

პროდუქტიულობის მაჩვენებელების შესწავლით დადგენილია, რომ საცდელი ჯგუფების ყველა 

მონაცემი ამ მიმართულებით აღემატება საკონტროლო ჯგუფისას. ჰემატოლოგიურმა კვლევებმა 

გვიჩვენა სამივე ჯგუფის ცხოველთა სისხლში ჰემოგლობინის  შემცველობა დამაკმაყოფილებელია. 

ლეიკოციტები, ისევე როგორც ერითროციტების რიცხვი  ნორმის ფარგლებშია. დაბალია 

ჩხირბირთვას მაჩვენებლი I და II სააცდელ ჯგუფებში, ხოლო საკონტროლოში ნორმასთან (5-9%) 

ახლოსაა. ნორმის ფარგლებშია (33-39%) სეგმენტბირთვა მხოლოდ საკონტროლო ჯგუფის ცხოველთა 

სისხლში, ხოლოსაცდელ ჯგუფებში ოდნავ მეტია. რაც შეეხება ეოზინოფილების ოდენობას (ნორმით 

1-3%) ოდნავ მეტია I და საკონტროლო ჯგუფის ცხოველებში. ნორმის ფარგლებშია მონოციტებიც (1-

4%) II საცდელ და საკონტროლო ჯგუფებში, ხოლო I საცდელში - ოდნავ მეტია. ერითროციტების 

დალექვის სიჩქარე (ნორმით 1-3%) ყველა ჯგუფის ცხოველთა სისხლში ერთნაირია, ხოლო 

ლიმფოციტების მაჩვენებლები ოდნავ ჩამორჩებიან ნორმას. 100 სულ ბოცვერზე ეკონომიკური 

ეფექტურობის გაანგარიშებამ გვიჩვენა, რომ წარმოებული ხორცის თვითღირებულება ყველაზე 

დაბალი I საცდელ ჯგუფში იყო -5.66ლარი. აქედან გამომდინარე მოგებაც ყველაზე მაღალი სწორედ I 

ჯგუფშია. 100 სულ ბოცვერზე მოგებამ I ჯგუფში -406 ლარი, II  ჯგუფში -350 ლარი და 

საკონტროლოში - 268 ლარი შეადგინა. 

27. N.Barbakadze, V.Tsitsishvili, T.Korkia, K.Sarajishvili,
 
L.Nadaraia, R.Chedia. Obtaining of graphene and reduced 

graphene oxides from graphite foil wastes. Ibidem, pp. 65-72. გრაფენის ოქსიდის და აღდგენილი გრაფენის 

ოქსიდის მიღება გრაფიტის ფოლგის ნარჩენებიდან. ნაშრომში წარმოდგენილია გრაფიტის ფოლგის 

ნარჩენების ფხვნილისაგან გრაფენის ოქსიდის მიღება ჰამერსისა (~0°C; KMnO4–NaNO3–H2SO4)  და 

ასევე გამარტივებული მეთოდით (~50°C; KMnO4–H2SO4). გრაფენის ოქსიდის სინთეზი და მისი 

გამოყოფა სარეაქციო არედან განხორციელდა არსებული მეთოდების მოდიფიცირებით. ფხვნილის 

დაბალტემპერატურული დაჟანგვისას მიღებულ გრაფენის ოქსიდში C:O (ატ.%) თანაფარდობა აღწევს 

61:38. მისი ასკორბინის მჟავით აღდგენის შემთხვევაში (ატ.%) თანაფარდობა მცირდება (C:O=81:19). 

რენტგენოდიფრაქციული  ანალიზებით დადგენილია, რომ გრაფენის ოქსიდის პიკი გამოვლინდება 

2Θ = 10.90°, რომელიც სრულიად ქრება აღდგენის პროცესში და აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის  

დიფრაქციული  მაქსიმუმი ფიქსირდება 2Θ=23.80°. გრაფენის ოქსიდის აღდგენა ჩატარდა ასკორბინის 

მჟავის, იოდწყალბადმჟავის,  თუთიის ფხვნილის და ჰიდრაზინის მეშვეობით.  აღდგენილი გრაფენის 

ოქსიდის  მაღალტემპერატურული დამუშავებით (1000-1500°C) მიიღება დეფექტური სტრუქტურის 

მქონე გრაფენი. 



10 

 

28. T.Kordzakhia, G.Tsintskaladze, R.Skhvitaridze, I.Giorgadze, M.Zautashvili. Natural zeolites saturated with 

technogenic gasses, additives of building materials. . Ibidem, pp. 73-76. ტექნოგენური აირებით გაჯერებული 

ბუნებრივი ცეოლითები სამშენებლო მასალების დანამატები. საქართველოში ცემენტის წარმოების 

მოცულობის ზრდამ გაამწვავა გარემოსდაცვითი და ტექნიკური გლობალური პრობლემები. 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებამ შექმნა ცემენტის ქართულ საწარმოებში 

გარემოსდაცვითი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების ათვისების აუცილებლობა. 

ატმოსფეროში CO2,SOx,NOx-ის ემისიის და შესაბამის გლობალურ პრობლემათა - „სითბური ეფექტის“ 

და „მჟავური წვიმების“ წარმოქმნის პრევენციის მიზნით შემოთავაზებულია ცემენტის კლინკერის 

ღუმლიდან გამომავალი ტექნოგენური ოქსიდების ცეოლითებით სორბციული დაჭერა - 

დასუფთავების და შემდგომში ამ გაჯერებული სორბენტების დაფქვით და მინერალურ დანამატად 

უტილიზაციით ცემენტის ცეოლითური მოდიფიცირებით ინოვაციური BAT ნანოტექნოლოგიური 

მეთოდები. კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური (ქრომატოგრაფია, ი.წ.სპექტროსკოპია, 

რენტგენულდიფრაქტომეტრული ანალიზი) მეთოდებით იდენტიფიცირებული და შესწავლილია 

ნახევრადსაწარმოო პირობებში ცეოლითური ადსორბენტებით CO2,SOx,NOx აირების დაკავების 

მექანიზმი. ასევე დადგენილია შესწავლლილი ცემენტის ნიმუშებში ამ აირებით გაჯერებული 

ცეოლითური დანამატების შეტანის შედეგად მიღებულ მასალაში სორბირებული აირების არსებობა. 

29. N.Khetsuriani, E.Topuria, V.Tsitsishvili, M.Chkhaidze. Study of polycycloalkane hydrocarbons in Georgian 

petroleum. Ibidem, p. 77-82. პოლიციკლოალკანური ნახშირწყალბადების შესწავლა საქართველოს 

ნავთობებში. ტარიბანის ნავთობის 200-350°С ფრაქციიდან გამოყოფილი პოლიციკლოალკანების 

კონცენტრატი შესწავლილია ქრომატო-მას-სპექტრომეტრული მეთოდით. კვლევა განხორციელდა 

ნავთობების კვლევის კომპლექსური სქემის მიხედვით. წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია 

თერმოდიფუზიური დაყოფის მესამე საფეხურის VIII ფრაქციის ქიმიური შემადგენლობის შესწავლის 

შედეგები. აირ-თხევადი კაპილარული ქრომატოგრაფიის პროგრამირებული ტემპერატურის 

პირობებში მიღწეულია საკვლევი ფრაქციის ნახშირწყალბადების დაყოფა. მონაცემთა ანალიზისთვის 

გამოყენებული იყო ავტომატური მას-დეკონვოლუციისა და იდენტიფიკაციის სისტემა. ტარიბანის 

ნავთობში როგორც ყველა სხვა ქართულ ნავთობებში, იდენტიფიცირებულია რელიქტური 

იზოპრენოიდების (მათ შორის უმეტესწილად პრისტანის და ფიტანის), პოლიმეთილჩანაცვლე-ბული 

დეკალინების და ადამანტანის რიგის 18 ნახშირწყალბადი. საკვლევ ნავთობში დეკალინებიდან  

აღსანიშნავია პერჰიდროინდანის გრძელჯაჭვიანი წარმოებულის, პროტოადამანტანებიდან – 

ჰომოადამანტანის  და პერჰიდროფენანტრენის შემცველობის დადგენა. ადამანტანებიდან 

საგულისხმოა 1-ნ-პროპილადამანტანის, 2-ნ-პროპილადამანტანის, 2-ბუთილ-ადამანტანის, 1-მეთილ, 

3-პროპილ-ადამანტანების იდენტიფიცირება. ადამანტანის ამ წარმოებულების არსებობა პირველად 

იყო დადგენილი ნავთობში.  სავარაუდოდ ნავთობში მათი არსებობა წარმოადგენს ადამანტანის 

ბირთვის შემცველი მაღალმოლეკულური ნაერთების დესტრუქციის შედეგად წარმოქმნილ 

სტრუქტურებს.  

30. N.Khetsuriani, E.Usharauli, K.Goderdzishvili, I.Mchedlishvili, T.Shatakishvili, M.Kopaleishvili. Tar-Aspgaltenic 

Compounds of Georgian Petroleum. Ibidem, pp.83-86. საქართველოს ნავთობების ფისოვან-ასფალტენური 

ნაერთები. ნავთობის მაღალმდუღარე ნაერთების შესწავლისას, რომლებიც ხასიათდებიან მეტად 

რთული შედგენილობით და მოლეკულების ფართო მრავალფეროვნებით, განსაკუთრებულ ინტერესს 

წარმოადგენს ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების ძირითადი სტრუქტურული ბლოკების – 

პოლიციკლური კონდენსირებული არომატული სისტემების – აღმოჩენის და იდენტიფიკაციის 

მეთოდები. ნავთობის ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების შესწავლისას ჩვენ მიერ გამოყენებული იყო 

ნახშირწყალბადების ფრაგმენტაციის ჰიდროპიროლიზური მეთოდი. წინამდებარე სტატიაში 

მოყვანილია საქართველოს სხვადასხვა ქიმიური შედგენილობის ნავთობებიდან: ნორიოს 

(არომატული), სამგორის (პარაფინული) და სუფსის (ფისოვანი) ნავთობებიდან მიღებული ფისოვან-

ასფალტენური ნაერთების ჰიდროპიროლიზის პროდუქტების აირ-თხევადი ქრომატოგრაფიის და 

მას-სპექტრომეტრული ანალიზის შედეგები. ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების ჰიდროპიროლიზის 

პროდუქტების ნახშირწყალბადოვანი შედგენილობის შესწავლამ აჩვენა, რომ ისინი  შეიცავენ 

ერთნაირ არომატულ სტრუქტურებს. ზემოაღნიშნული ნავთობების ფისოვან-ასფალტენურ 

ნაერთებში იდენტიფიცირებულია ნაფტალინი, ფლუორენი, დიფენილი, ფენანტრენი, პირენი, 

ქრიზენი, პერილენი და მათი წარმოებულები. 

31. N.Khetsuriani, E.Usharauli, K.Goderdzishvili, E.Topuria, I.Mchedlishvili. Investigation of Petroleum from New 

Wells of Eastern Georgia. Ibidem, pp. 87-92. აღმოსავლეთ საქართველოს ახალი ჭაბურღილების 

ნავთობების კვლევა. ჩატარდა საცხენისის ახალი (#7, #11, #12, #13, #14) ჭაბურღილების და მანავის 

ახალი (#11, #12) ჭაბურღილების ნავთობების კვლევა. იწ სპექტროსკოპიის მეთოდით დადგინდა ამ 

ნავთობების ქიმიური და გეოქიმიური პარამეტრები. დადგენილია, რომ საცხენისის ნავთობები 

მიეკუთვნება ნაფტენო-არომატული ტიპის ნავთობებს, ხოლო მანავის ნავთობი – პარაფინული ტიპის 
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ნავთობებს. ნავთობებში მიკროელემენტების V, Fe, Ni, Co, Mo, Cu, Pb, Sn, Zn, Sr, Ba, Ti განაწილება და 

V/Ni <1 თანაფარდობა მიუთითებს, რომ აღნიშნული ნავთობები მიეკუთვნებიან მესამეული ტიპის 

ნავთობებს, რაც აიხსნება საწყისი ორგანული ნაერთების წარმოშობით და შესაბამისი გეოქიმიური 

გარდაქმნით. მანავის #12 ჭაბურღილის ნავთობის სიმულაციური ქრომატოგრაფიული დისტილაციის 

გამოყენებით მიღებულია ნაფტას და დიზელის ფრაქციები. ნაფტაში აირ-თხევადური 

ქრომატოგრაფიის მეთოდით იდენტიფიცირებულია ინდივიდუალური პარაფინული, ნაფტენური და 

არომატული ნახშირწყალბადები, ხოლო დიზელის ფრაქციაში – ინდივიდუალური ნ-პარაფინული 

ნახშირწყალბადები. შესწავლილი ნავთობების ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, ქიმიური ბუნება 

და მსუბუქი ფრაქციების მაღალი გამოსავალი სახავს ახალი საბადოს ნავთობებიდან მაღალი 

ხარისხის ენერგეტიკული დანიშნულების სასაქონლო ნავთობპროდუქტების – ბენზინები, 

ნავთობური გამხსნელები, საავიაციო და დიზელის საწვავები და სხვადასხვა მარკის ნავთობური 

ზეთები – მიღების შესაძლებლობას. 

32. G.Papava, N.Gelashvili, N.Dokhturishvili, E.Gavashelidze, N.Khotenashvili, R.Liparteliani. Resole oligomer on 

the basis of adamantane type bisphenol. Ibidem, pp. 93-98. რეზოლური ოლიგომერი ადამანტანის ტიპის 

ბისფენოლის საფუძველზე. თერმომედეგი და თერმოსტაბილოური პოლიმერები, რომლებსაც აქვთ 

სამგანზომილებიანი,  ხისტი სივრცითი სტრუქტურა, ფართოდ გამოიყენება. ამ კლასის 

პოლიმერებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფენოლ-ფორმალდეჰიდური პოლიმერები. მათ 

მისაღებად ჩვენს მიერ, ადამანტანის ჯგუფის შემცველი ბისფენოლების საფუძველზე  

სინთეზირებული იყო ამ ბისფენოლების მეთილოლწარმოებულები. შესწავლილი იყო 2,2-ბის-(4-

ოქსიფენილ)ადამანტანისა და ფორმალდეჰიდის ურთიერთქმედების  რეაქცია ნორმალური 

პროპილის სპირტის  არეში, 115-1350C ტემპერატურულ  ინტერვალში, კატალიზატორის - ამიაკის 

თანაობისას. შესწავლილი იყო  რრეაქციის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერება. დადგენილ 

იქნა, რომ რეაქცია არის მეორე რიგის. გამოთვლილი იყო აქტივაციის ენერგია  და რეაქციის 

სიჩქარის მუდმივები. შესწავლილი იყო ფორმალდეჰიდისა და  2,2-ბის-(4-

ოქსიფენილ)ადამანტანის ურთიერთქმედებისას  სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა  გარდაქმნის 

სიჩქარეზე  და დადგენილ იქნა რეაქციის ოპტიმალური პირობები: რეაქციის ტემოერატურა  

1250C , სარეაქციო არე ნ-პროპანოლი, საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფარდობა 1:8, 2 

მას.% კატალიზატორის - ამიაკის  თანაობისას (ბისფენოლის მიმართ), რეაქციის ხანგრძლივობა 

10 საათი, კომპონენტების საწყისი კონცენტრაცია  - 0,6 მოლი/ლ. იზოთერმულ პირობებში, 

ჰაერზე,   ბისფენოლის მეთილოლწარმოებულების  გამყარების პროცესის შესწავლისათვის 

გამოყენებული იყო ი.წ. სპექტროსკოპიული ანალიზი მეთოდი. ი.წ. სპექტროსკოპიული 

ანალიზის მონაცემების საფუძველზე, ბისფენოლის მეთილოლწარმოებულების გამყარების 

პროცესი შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდეგი სახით:  საწყის სტადიაზე წარმოიქმნება 

მეთილენეთერული ბმები. შემდეგ, მაღალ ტემპერატურაზე, ბმები განიცდიან დესტრუქციას და 

წარმოიქმნება ულღობადი და უხსნადი პროდუქტი, რაც დასტურდება  825 სმ-1  უბანში  

შთანთქმის ზოლის ინტენსივობის შემცირებით. ადამანტანის ჯგუფის შემცველი რეზიტი 450-

5500C ტემპერატურის ინტერვალში განიცდის ინტენსიურ დაშლას და ამ დროს არ წარმოქმნის 

კოქსს, რაც გვაძლევს იმის უფლებას, რომ რეკომენდებულ იქნას თბოდამცავი საფარველის 

შექმნისათვის. 2,2-ბის-(4-ოქსიფენილ)ადამანტანის მეთილოლწარმოებულების  საფუველზე 

მიღებული პოლიმერის მაღალი თერმული მაჩვენებლები საშუალებას გვაძლევს, რეკომენდებულ 

იქნან ისინი რათა ისინი გამოყენებულ იქნან  როგორც შემკვრელი თბო-  და თერმომედეგი 

მასალების შესაქმნელად. 

33. G.Papava, M.Gurgenishvili, I.Chitrekashvili, Z.Tabukashvili, Z.Chubinishvili. Radiation resistant materials. 

Ibidem, pp. 99-102. რადიაციულად სტაბილური მასალები. პოლიმერები და მათ ბაზაზე მიღებული 

კომპოზიციები  ფართოდ გამოიყენება  მეცნიერების სხვადასხვა  დარგში და ტექნოლოგიაში, 

ბირთვულის ჩათვლით. მრავალი ნაშრომია ცნობილი, სადაც  განხილულია   კომპოზიციები და მათი 

გამოყენება სპეციფიურ სფეროებში, როგორიცაა მაგალითად თერმული ნეიტრონების 

აბსორბციისათვის მათი გამოყენება.  დღემდე არაა ცნობილი ისეთი უნივერსალური  მასალა, 

რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა  ნებისმიერი ექსპლუატაციის პირობებში. რეზოლის 

ტიპის მატრიცების - ბისფენოლ-ფორმალდეჰიდური  ოლიგომერების  საფუძველზე,  ჩვენს მიერ 

მიღებულია პოლიმერული კომპოზიტები, რომლებშიდაც შემავსებლად თერმულად 

მოდიფიცირებული  ბუნებრივი სორბენტი  დიატომიტი და ბორის კარბიდი იყო გამოყენებული. 

დიატომიტი შეიცავს აქტიურ ამორფულ სილიციუმს, მსუბუქი, ფოროვანი  და იაფი მასალაა. 

პოლიმერული კომპოზიციების მატრიცა - რეზოლის ტიპის თერმორეაქტიული ოლიგომერი არის 

ქიმიურად და  რადიაციისადმი მედეგი მასალა. ბორის კარბიდი კი ცნობილია, როგორც 

უნივერსალური,  რეაქტორებში  გამოყენებული მასალა. კომპოზიტი, რომელიც  არ  შეიცავს  ისეთ 

კომპონენტს, რომელიც   იჭერს თერმული ნეიტრონებს,  პრაქტიკულად  ვერ ასუსტებს ნეიტრონების 

ნაკადს.  ასეთი კომპონენტის შემცველობის გაზრდისას შეინიშნება ნეიტრონების ნაკადის სიმკვრივის  
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შესუსტება. რასაკვირველია, ხანგრძლივი   ექსპლუატაციის პირობებში ეს მაჩვენებლები შესუსტდება. 

კომპოზიციიდან ბორის მოცილების სიჩქარე  დამოკუდებულია  რადიაციის წყაროს  სიძლიერეზე. 

დადგენილია, რომ ყველა ეს კომოზიტი თერმომედეგია 4000C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე. 

დიატომიტისა და ბორის კარბიდის კონცენტრაციის შემცირება პრაქტიკულად არ ახდენს გავლენას 

კომპოზი-ტების თერმო-ფიზიკურ  და მექანიკურ თვისებებზე. ნიმუშების ხანგრძლივი პერიოდის 

განმავლობაში გამოც-დამ  გვიჩვენა, რომ კომპოზიტების მექანიკური სიმტკიცე ღუნვაზე 

პრაქტიკულად არ იცვლება. მასის დანაკარგი არ იყო მნიშვნელოვანი. ეს მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ 

აკუმულირებული დოზა  არაა საკმარისი პოლიმერული მატრიცის დესტრუქციისათვის  და 

მინერალური შემავსებლის  მაკრო თვისებების ცვლილებისათვის. 

34. L.Japaridze, Ts.Gabelia, E.Salukvadze, N.Osipova, T.Kvernadze, O.Lomtadze. Antianemic therapeutic-

prophylactic drug. Ibidem, pp.103-108. ანტიანემიური სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატი. 

სტატიაში აღწერილია პერორალურად მისაღები, ანტისტრესული, მაღალი ბიოათვისებადობის, 

დაბალი ტოქსიკურობის, ეკოლოგიურად სუფთა პრეპარატის  მიღება, მეცხოველეობის სფეროში 

(მეღორეობა) მისი  გამოყენების პერსპექტივის განსაზღვრა. შემუშავებულია  აღნიშნული პრეპარატის 

მიღების მეთოდი, რომელიც     მთავარი მოქმედი კომპონენტის- რკინა (II)   წყაროდ ითვალისწინებს 

ახლადმომზადებული,  FeCl2.4H2O და NaHCO3  ურთიერთქმედებით სინთეზირებული რკინის  

კარბონატის პასტის გამოყენებას.  განსაზღვრული რაოდენობების შემცველი Fe(II) ფრუქტოზის  და 

Co(II) ფრუქტოზის კომპლექსების ნარევის  შეზელას (ულტრაბგერითი დისპერგირების გზით)  

წყლიან ასკან-თიხასთან. წყალსუსპენზიის მომზადებას, გაშრობას, დაფქვას, პრეპარატის 

პერორალურად მისაღები, მყარი ფორმის მომზადებას. აღნიშნული ხერხით მომზადებული 

პრეპარატი შეიცავს მას.%:    ლიგანდს D- ფრუქტოზას- 24,2-29,0; რკინას (II)- 7,5-9,0; კობალტს (II)- 

0,007; ბუნებრივ ასკან-თიხას 68,3-62,0. შემოთავაზებული მეთოდი უზრუნველყოფს  Fe(II) 

მაქსიმალური შემცველობის, მაღალთვისებადი ,   ფუნქციონალური მიზნობრივი პროდუქტის 

მიღებას. 

35. K.Amirkhanashvili, N.Zhorzoliani, L.Metreveli, V.Tsitsishvili. Complexes of biometals with anesthetic substance. 

Ibidem, p. 109-118. ბიოლითონთა კომპლექსები ანესთეზიურ ნივთიერებებთან. დადგენილია, რომ 

ეთანოლწყალხსნარებში გარდამავალი ლითონის მარილისა და ანესთეზიურ პრეპარატ  ლიდოკაინის   

(Lid·HCI) ან ნოვოკაინის(Nov·HCI)  ნებისმიერი თანაფარდობისას,სუსტ მჟავა არეში ხდება ლიგანდის 

პროტონირება  და მიიღება შემდეგი შედგენილობის კოორდინაციული ნაერთები: (LidH)2[MeX4].2H2O, 

(NovH)2[MeX4].2H2O, სადაც M-Co(II),Ni(II),X-NCS´,CI´,Br´.სინთეზირებული კომპლექსების 

შედგენილობა და ინდივიდუალობა დადგენილია მიკროელემენტური ანალიზით.შესწავლილია 

მათი ხსნადობა წყალსა და ორგანულ გამხსნელებში. ნაერთთა თერმული დაშლა იწყება 

დეჰიდრატაციით(170-180°C),ხოლო ორგანული ლიგანდი იჟანგება 560-620°C ტემპერატურულ 

ინტერვალში.დაშლის საბოლოო პროდუქტი ლითონთა ოქსიდებია. X-ray დიფრაქტომეტრიის 

პარამეტრების გათვალისწინებითა და .შთანთქმის ინფრა-წითელი.სპექტრების შესწავლის 

საფუძველზე  დადგენილია მათი აღნაგობა: ნაერთებში  ცენტრალურ იონთან კოორდინირებს 

აციდოლიგანდები და წარმოქმნის ტეტრაედრულ ანიონს,ხოლო ლიგანდები პროტონირებული 

კატიონის სახით გარე კოორდინაციულ  სფეროშია. ჩატარებულია ლიდოკაინისა და 

(LidH)2[Ni(NCS)4].2H2O  შედგენილობის მონოკრისტალის სრული რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი 

და დადგენილია მათი  სტერეოქიმია.ნაერთი კრისტალდება მონოკლინურ 

სინგონიაში.მოლეკულური სტრუქტურა ფორმირდება ოქტაედრული [Ni(NCS)4(H2O)2]2- იონისა და 

ორი სიმეტრიულად განლაგებული LidH+ კატიონისაგან. 

 

საზღვარგარეთ: 
 

36. K.Sarajishvili, N.Jalabadze, L.Nadaraia, G.Kvartskhava, T.Korkia, N.Nonikashvili, V.Gabunia, R.Chedia. 

Impregnation of Iron and Magnetite Phases in Wood and Partial Pyrolized Wood. G.Khitiri, I.Chikvaidze, R. 

Kokilashvili. Water-proofing Materials, Luminophores and Other Deficient Products. In: “Science and Technology 
of Polymers and Advanced Materials. Applied Research Methods” (Editors Omari V. Mukbaniani, Tamara N. 

Tatrishvili, Marc J.M. Abadie), Apple Academic Press (Hard ISBN: 9781771887533, E-Book 

ISBN: 9780429425301), 2019, p. 73-88.  რკინისა და მაგნეტიტის ფაზის იმპრეგნირება მერქანში და 

ნაწილობრივ პიროლიზებულ მერქანში. რკინის შემცველი სორბენტები მიღებულია მურყანის 

მერქანისაგან (Alnus incana). მერქანიდან წყალში ორგანული კომპონენტების გადასვლის 

ასაცილებლად ჩატარდა მისი ზედაპირის ნაწილობრივი პიროლიზი, რის შედეგად წარმოიქმნა 1-3 მმ  

ნახშირის ფენა. პიროლიზებულ და არაპიროლიზებულ ნიმუშებში იმპრეგნირებული იქნა  13–17% 

რკინის იონები, რომელთა აღდგენა ნულვალენტიან რკინამდე განხორციელდა   NaBH4-ით  ინერტულ 

არეში. აღნიშნული მეთოდით მიღებულია  Fe/მერქანი და Fe
0
/C/მერქანი პოლიფუნქციონალური 
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სორბენტები. Fe3O4/C/მერქანი-ს ტიპის სორბენტები  ასევე მიღებულ იქნა  Fe(NO3)3–მერქანის სისტემის 

პიროლიზით. 

https://www.researchgate.net/publication/336057839_Impregnation_of_iron_and_magnetite_phases_in_wood_and

_partial_pyrolized_wood  

37. G.Khitiri, I.Chikvaidze, R. Kokilashvili. Water-proofing Materials, Luminophores and Other Deficient Products. 

Ibidem, p. 281-287.  წყალგაუმტარი მასალები, ლუმინოფორები და სხვა დეფიციტური პროდუქტები.  

ბეტონის, რკინაბეტონის მეტალის, ხის და სხვა კონსტრუქციების, სხვადასხვა დანიშნულების 

მილსადენების (მათ შორის ნავთობის და გაზის მილსადენების) დაცვა წყლის ზემოქმედებისგან 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან და აქტუალურ პრობლემას. ეს მასალები არ იწარმოება საქართველოში 

და არც სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში. მათი იმპორტი, ტრანსპორტირება, ასევე მათი 

განბაჟება ძალიან აძვირებს მშენებლობის დანახარჯებს, ამდენად არაეკონომიურია. ჩვენი შეთავაზება 

ეხება ჰიდროსაიზოლაციო მასალების საფუძვლად ნავთობსადენის ნარჩენიდან გამოყოფილი 

ნავთობპროდუქტების გამოყენებას. პარაფინები და ცერეზინები ან პეტროლატუმი ან  სხვადასხვა 

ბიტუმები იძლევა შესაძლებლობას მივიღოთ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი 

ჰიდროსაიზოლაციო კომპოზიციები და თან გავზარდოთ მათი ხარისხი ფასების შემცირების 

პარალელურად, რაც მომგებიანს ხდის ადგილობრივი წარმოების პერსპექტივას. 

 

სამეცნიერო ფორუმების მასალებში გამოქვეყნებული შრომები (ფორუმის ჩატარების ქრონოლოგიის 

მიხედვით): 

საქართველოში: 
 

38. N.Barbakadze, K.Sarajishvili, R.Chedia, L.Chkhartishvili, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, M.Darchiashvili, 

V.Ugrekhelidze. Obtaining of ultrafine powder composites of tungsten, molybdenium, titanium and boron carbides 

using liquid precursors. 11
th
 Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for 

Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials, JAPMED’11, 16-19 July, 2019, Batumi, Georgia, 

Book of abstracts (ISBN 978-9941-462-97-9), p.114.  ვოლფრამის, მოლიბდენის, ტიტანის და ბორის 

კარბიდების ულტრადისპერსული ფხვნილოვანი კომპოზიტების მიღება თხევადი პრეკურსორების 

გამოყენებით.   ნაშრომში შესწავლილია ვოლფრამის, მოლიბდენის, ტიტანის და ბორის კარბიდების  

ულტრადისპერსული ფხვნილოვანი კომპოზიტების მიღების შესაძლებლობა  სხვადასხვა თხევადი 

პრეკურსორებიდან. ბორის კარბიდების მიღება განხორციელდა სხვადასხვა სტრუქტურის 

სპირტული რადიკალის მქონე ბორის მჟავას ეთერების გამოყენებით. ბორატები მიღებულია  ROH, 

R'(OH)2, R'''(OH)3 სპირტებისაგან და ჰიდროქსილის ჯგუფის შემცველი  პოლიმერებისაგან. 

პოლიოლებთან და პოლიმერებთან ბორის მჟავის ურთიერთქმედებით მიღებული ბლანტი 

პროდუქტების დამუშავება განხორციელდა პიროლიზით 400 – 800° C-ზე. შემდგომი კარბიდიზაციით 

1200-1600° C-ზე მიიღება B4C–TiB2 ფხვნილოვანი კომპოზიტი. აღნიშნული ტექნოლოგიის 

უპირატესობაა მულტიკომპონენტიანი კერამიკული კომპოზიტური ფხვნილები მიღება ერთ 

სტადიად და კომპონენტების ჰომოგენური განაწილება კომპოზიტის მთლიან მოცულობაში. 

39. N.Barbakadze, L.Nadaraia, K.Ebralidze, L.Kashia, T.Korkia, R.Chedia. Obtaining of graphene from graphite foil 

wastes by its oxidation and reduction. 6
th
 International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced 

Materials, ICSP & AM 6, 17-20 July, 2019, Batumi, Book of Abstracts, p. 12. გრაფენის მიღება გრაფიტის 

ფირფიტის ნარჩენებისაგან მათი დაჟანგვითა და აღდგენით.  გრაფიტის პრეკურსორების დაჟანგვა 

წარმოებს ძლიერი დამჟანგველი სისტემებით (HNO3, HClO4, H2SO4, H3PO4, KClO3, NaNO3, KMnO4 და 

სხვ.). მიღებული გრაფიტის ოქსიდის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით აღდგენით კი მიიღება 

გრაფენი. გრაფენის მიღება აღნიშნული ნარჩენებიდან წარმოებს შემდეგი ეტაპების მიხედვით: I. 

გრაფიტის ფირფიტის ნარჩენების დაფქვა; II.  გრაფიტის ფირფიტების ნარჩენების ფხვნილების 

დაჟანგვა;  III. გრაფიტის ოქსიდის ულტრასონირება; IV. გრაფენის ოქსიდის გამოყოფა დეკანტაციით 

ან ფილტრაციით; IV. გრაფენის ოქსიდის აღნდგენა; V. აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის თერმული 

დამუშავება და გრაფენის მიღება.  თითოეული ეტაპი მოითხოვს გარკვეულ ფიზიკურ-ქიმიურ 

პროცესების ჩატარებას. აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის 1000°C-ზე გაცხელებით ინერტულ 

ატმოსფეროში მიღება დეფექტური სტრუქტურის მქონე გრაფენი. http://www.icsp6.tsu.ge/data/file_db/-
icsp6/SYMPOSIUM_2019_abstract(1).pdf 

40. Sh.Samsonya, N.Ovsiannikova, G.Khitiri, I.Chikvaidze. New monomers for polymers containing pyridazinoindole 

ring. Ibidem, p. 19. ახალი მონომერები პირიდაზინოინდოლის რგოლის შემცველი პოლიმერებისთვის. 

მოხსენებაში გაშუქებულია ახალი მონომერების სინთეზი პირიდაზინოინდოლის რგოლის შემცველი 

პოლიმერების მისაღებად.  

41. G.Sh.Papava,  I.A.Chitrekashvili, E.Sh.Gavashelidze,  N.S.Gelashvili, R.G.Liparteliani, K.T.Archvadze, 
D.E.Kvaracxelia. Synthesis of functional groups-containing amide type polymers. Ibidem, p. 20. 

https://www.researchgate.net/publication/336057839_Impregnation_of_iron_and_magnetite_phases_in_wood_and_partial_pyrolized_wood
https://www.researchgate.net/publication/336057839_Impregnation_of_iron_and_magnetite_phases_in_wood_and_partial_pyrolized_wood
http://www.icsp6.tsu.ge/data/file_db/icsp6/SYMPOSIUM_2019_abstract(1).pdf
http://www.icsp6.tsu.ge/data/file_db/icsp6/SYMPOSIUM_2019_abstract(1).pdf
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ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველი ამიდური ტიპის პოლიმერების სინთეზი. ამიდური ტიპის 

ჰომო- და თანაპოლიმერების სინთეზი განხორციელდა კარბამიდის, მელამინის და ფორმალდეჰიდის 

საფუძველზე. შესწავლილია რეაქციის მიმდინარეობაზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა 

პოლიმერის წარმოქმნის პროცესში. სინთეზის პროცესში ყველა კომპონენტის სარეაქციო არეში 

ერთდროულად შეყვანის შემთხვევაში მიიღება არაერთგვაროვანი პოლიმერი. პირველ სტადიაზე 

პოლიმერის მაკრომოლეკულები გამდიდრებულია უფრო აქტიური კომპონენტებით. შემდეგ 

სტადიაზე  უკვე პოლიმერიზაციის პროცესში ერთვება მეორე კომპონენტი. ხსნარში პროცესის მაღალ 

ტემპერატურაზე ჩატარებისას მიმდინარეობს მიმოცვლითი რეაქციები პოლიმერის მოლეკულებს 

შორის, რაც საბოლოოდ განაპირობებს პოლიმერის გარბილების ტემპერატურის ცვლილებას. 

მიღებული პოლიმერების თვისებები შესწავლილია. ასეთი პოლიმერები შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას, როგორც პროლონგირებული მოქმედების ბიოდეგრადირებადი აზოტიანი სასუქები.  

42. M.Chkhaidze, M.Tsitsagi, M.Khachidze, M.Buzariashvili, I.Rubashvili Extraction of pectin from tangerine peel. 

Ibidem, p. 21. პექტინის ექსტრაქცია მანდარინის კანიდან.  სამუშაო ეხება მანდარინის კანის, როგორც 

ბიოაქტიური ნივთიერებების, მათ შორის პექტინის, პერსპექტიულ წყაროს. პექტინი შედგება 

ძირითადად ორი შემადგენლისგან, ჰომოგალაქტურონან და რამნოგალაქტურონანისაგან. 

ლიტერატურაში მრავალი აგენტია აღწერილი, რომელიც პექტინის ექსტრაქციისთვის გამოიყენება, 

ხოლო შესამჟავებლად ძირითადად გამოიყენება გოგირდმჟავა, მარილმაჟავა და ფოსფორმაჟავა ხოლო 

ორგანული მჟავებიდან- ლიმონმჟავა. მანდარინის კანიდან ჩვენს მიერ შემუშავებული  საფეხურებრივ 

ექსტრაქციების პირველი ეტაპზე,  ეთერზეთის ჰიდროდისტილაციის დროს ერთდროულად ხდება  

პექტინის მიღება. შესამჟავებლად გამოყენებული იქნა კლინოპტილოლიტის H ფორმა. ექსტრაქციის 

პირობებია. pH=1,5-2, ექსტრაქციის დრო 1სთ. გამოსავალი 65-69%. ექვივალენტური მასა 760, 

მეთოქსილის შემცველობა 6.5%. ესთერიფიკაციის ხარისხი 47.3%.  ამდენად პექტინი არის ის 

პროდუქტი რომელიც ხსვა ბიოაქტიურ ნივთიერებებთან ერთად მიზანშეწონილია მანდარინის 

ქერქის გადასამუშავებლად როგორც ეცონომიურ ასევე ეკოლოგიური კუთხით. 

43. N.M.Dolaberidze, V.G.Tsitsishvili, N.A.Mirdzveli, M.O.Nijaradze, K.G.Ebralidze, Z.G.Amiridze, T.V.Kapanadze, 

K.T.Virsaladze. Recrystallization of Georgian natural aluminosilicates. Ibidem, p. 25. საქართველოს ბუნებრივი 

ალუმინსილიკატების გადაკრისტალება. მოხსენების საგანია -  კომერციულად ღირებული 

ცეოლითების მიღება ბუნებრივი ნედლეულის გადაკრისტალების გზით. ალუმინსილიკატური 

გელის (4,5Na2O: 0,45Al2O3: 1SiO2: 178H2O) ოთახის ტემპერატურაზე, 72 სთ-იანი დაბერების შემდეგ,  

95°C-ზე ჰიდროთერმალური კრისტალიზაციის  გზით მიღებულია სუფთა ფაზური შემცველობის. 

ერთგვაროვანი მიკრომეტრული კრისტალიტების სახის NaA ტიპის ცეოლითი,  ქიმიური 

შედგენილობით -  NaA (Na11.25(25) (K, ½Ca, ½Mg)0.7(1) (Al11,95(25)Si12,3(3)O48)
.
18H2O) ზომით 3-5 მკმ. 

მიზნობრივი პროდუქტის მისაღებად გამოყენებული იყო თეძამის ადგილმდებარეობის, ჩაჩუბეთის 

უბნის ანალციმშემცველი ქანი, დამუშავებული განზავებული მარილმჟავათი, სუსპენდირებული 

წყალში და შერეული ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ხსნართან. საბოლოო პროდუქტის ფორმირება იწყება 

40 საათის შემდეგ, პროცესი გრძელდება 120 საათის განმავლობაში. ასევე  ჰიდროთერმალური 

კრისტალიზაციის გზით  მიღებულია მაღალი ფაზური შემცველობის  NaX  ტიპის ცეოლითი NaX 

(|Na66(3)[K,½Ca,½Mg, ½Cu, ½Zn]12(1)(H2O)248(10)(Al78(3)Si114(4)O384)) ხვედრითი ზედაპირის ფართობი 589 

მ2/გ, ფორების ჯამური მოცულობა 0.578 სმ3/გ), ოქტაედრული  ფორმის ერთგვაროვანი 

მიკრომეტრული კრისტალიტების სახით, ზომით (2-7) მკმ. საწყისი ალუმინსილიკატური გელი, 

ქიმიური შედგენილობით  (2.9Na2O: 0.26Al2O3: 1SiO2: 150H2O), ოთახის ტემპერატურაზე  96 სთ-ის 

დაყოვნების შემდეგ, მომზადებულია ფილიპსიტშემცველი ქანის გამოყენებით (ახალციხის 

ადგილმდებარეობა, სამხრეთ საქართველო)  დამუშავებული განზავებული მარლმჟავას 

წყალხსნარით და შერეული NaOH-ის ხსნართან. ფორების სისტემა მოიცავს ფოჟაზიტის  

სტრუქტურის მიკრო ფორებს (52%) და ცილინდრულ არხებს  დიამეტრით 67 ნმ-მდე (48%). FER-ის 

ტიპის ცეოლითური მასალები მიღებულია ვულკანური წარმოშობის- პერლიტის (ფარავნის ტბა, 

სამხრეთ საქართველო) ჰიდროთერმული გარდაქმნით.საწყისი ნედლეული მუშავდება მარილმჟავას 

განზავებული ხსნარით, სუსპენდირებული ლითიუმის იონების თანაობისას. მოწოდებული მეთოდი 

გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ მონოკატიონური  Li-იანი ფერიერიტი, ორგანული შაბლონების 

გამოყენების გარეშე. სინთეზი ხორციელდება ავტოკლავში 160°C-ზე  140 სთ-ის განმავლობაში 

შედეგად მიიღება წვრილდისპერსული (0,5-1,2 ) მკმ  ზომის პროდუქტი, ვარგისი კატალიზური და 

სხვა გამოყენებისათვის. 
https://www.researchgate.net/publication/336738940_Recrystallization_of_Georgian_Natural_Aluminosilicates  

44. T.Dundua, V.Ugrekhelidze, N.Nonikashvili, K.Sarajishvili, N.Jalabadze, R.Chedia. Some issues of obtaining the 

membranes from graphite oxides. Ibidem, p. 26. გრაფიტის ოქსიდიდან მემბრანების მიღების ზოგიერთი 

საკითხი. სამუშაოში განხილულია გრაფიტის ოქსიდის ფუძეზე მემბრანების მიღების ზოგიერთი 

საკითხი. გრაფენის ოქსიდის მიღება განხორციელდა გრაფიტისა და გრაფიტის ფირფიტის 

https://www.researchgate.net/publication/336738940_Recrystallization_of_Georgian_Natural_Aluminosilicates


15 

 

ფხვნილიდან. მათი დაჟანგვა განხორციელდა KMnO4-H2SO4 სისტემით 50
0
C-ზე. სუსპენზიებიდან 

გრაფენის ოქსიდის გამოყოფა და გასუფთავება ჩატარდა   განზავებული მარილმჟავით, წყლით და 

ცენტრიფუგირებით. გრაფენის ოქსიდის ნაწილაკების ზომა 50-6000 ნმ ზღვრებშია.  დეკანტირებული 

ხსნარები შეიცავენ 20% (მას) გრაფენის ოქსიდს, რომლის ნაწილაკების ზომაც 700 ნმ-ს აღწევს. მათი 

აღდგენა ჩატარდა ჰიდრაზინით, ასკორბინის მჟავით და თუთიით. ჰიდრაზინით აღდგენის 

შემთხვევაში აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის დიფრაქციული მაქსიმუმი გამოვლინდა  2θ = 26.2°-ზე. 

მემბრანები მიღებულ იქნა ვაკუუმ-ფილტრაციის და ჰომოგენური სუსპენზიებიდან გამხსნელების 

აორთქლებით. მიღებულია   3-15 სმ  დიამეტრის მემბრანები. 

45. K.G.Ebralidze N.T.Khetsuriani, E.A.Usharauli, I.J.Mchedlishvili, M.N.Kopaleishvili. Transformation of petroleum 

and petroleum products in the environment. Ibidem, p. 28. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გარდაქმნა 

გარემოში. ცნობილია, რომ ნედლი ნავთობის ხარისხი განისაზღვრება მასში მაღალმოლეკულური 

ჰეტეროატომური ნაერთების შემცველობით, რომელთა დიდ ნაწილს წარმოადგენენ ფისოვან-

ასფალტენური ნახშირწყალბადები. მათი შესწავლის ქიმიური და თერმული მეთოდები ემყარება 

ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების მოლეკულების დესტრუქციულ ტრანსფორმაციას მარტივ 

ფრაგმენტებად ჰაერის ჟანგბადის ზეგავლენით. ამ დროს ხდება აირადი პროდუქტების გამოყოფა და 

მაღალ ტემპერატურაზე ლღობადი ნაერთების წარმოქმნას, რაც ხსნის ასფალტის საფარის ეროზიას 

და დაშლას მაღალმთიან რეგიონებში. ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების შესწავლისთვის შერჩეული 

იყო სამი განსხვავებული ტიპის ნავთობი (სამგორი, ნორიო, სუფსა) და გამოყენებული იყო ნავთობის 

ქიმიის ლაბორატორიაში შემუშავებული ფოტოქიმიური ჟანგვის და ჰიდროპიროლიზის მეთოდები. 

ამ მეთოდებით დადგინდა, რომ სამგორისა და ნორიოს ნავთობების ფისოვან-ასფალტენურ ნაერთებს 

აქვთ მსგავსი სამფენოვანი სტრუქტურა. აირ-თხევადი ქრომატოგრაფიისა და მას-სპექტრომეტრიის 

მეთოდებით იდენტიფიცირებულია ფისოვან-ასფალტენურ ნაერთებში შემავალი პოლიციკლური 

არომატული კონდენსირებულ-ბირთვიანი ნახშირწყალბადების სავარაუდო სტრუქტურები. 

46. I.Beshkenadze, N.Klarjeishvili, M.Gogaladze, M.Chikaidze. Molibdenium polymeric chelates. Ibidem, p. 37-38  

პოლიმერული მოლიბდატების ხელატები. ნაშრომში ასახულია პოლიმერული მოლიბდატების 

გამოყენება სასუქების სახით. მოლიბდენი ამჟღავნებს მკვეთრად გამოხატულ ანტიოქსიდანტურ  

თვისებებს, უზრუნველყოფს მცენარეში ტოქსიკური ნივთიერებების დაშლას და გამოდევნას. 

აქტიურად მონაწილეობს ამინომჟავების და ვიტამინების სინთეზში. მოლიბდენი აადვილებს 

მცენარის მიერ რკინის შეთვისებას. დღეისათვის სასუქებში იგი გამოიყენება არაორგანული 

ნაერთების სახით. ეს ფაქტი აიხსნება იმით, რომ, ისინი ხასიათდებიან ხელატური ფორმის ნაერთების 

წარმოქმნისადმი ნაკლები სწრაფვით. დადგენილია სინთეზის პირობები და სინთეზირებულია 

პოლიმერული მოლიბდატის ანიონური ხელატები ზოგადი ფორმულით (H2MoO4)xLnH2O, სადაც 

L=გლუტამინის მჟავა; x=1-3; n=1; 2. სინთეზირებული ნაერთების შემადგენლობა და ინდივიდუალობა 

დადგენილია მიკროელემენტური ანალიზით და ლღობის ტემპერატურის გაზომვით. ნაერთები 

ხასიათდებიან წყალში კარგი ხსნადობით. პოლიმერული მოლიბდატების საფუძველზე მომზადდა 

სასუქის 5%-ანი მუშა ხსნარი, რომელიც გამოცდილია სიმინდის კულტურაზე. ჩატარებული 

მინდვრული ექსპერიმენტის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ  ასეთი სასუქის 

გამოყენებამ  უზრუნველყო სიმინდის მოსავლიანობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

მაჩვენებლის ზრდა, მცენარის ფიზიოლოგიური მდგომარეობის და მეტაბოლური პროცესების 

გაუმჯობესების ხარჯზე; ასევე ნიადაგის გაკეთილშობილება და  სტრუქტურის გაუმჯობესება, 

მაკროელემენტების (N,P,K ) შეთვისების ზრდა და   სასუქის გახანგრძლივებული მოქმედება.  

47. G.Sh.Papava,  M.B.Gurgenishvili, K.G,Ebraldze, N.S.Dochturishvili, Z.Chubinishvili, N.Khotenashvili, 

Z.Tabukashvili. Synthesis of amide type homo- and copolymers. Ibidem, p. 44. ამიდური ტიპის ჰომო და 

თანაპოლიმერების სინთეზი. სინთეზირებულია ხაზოვანი ჰომო- და თანაპოლიმერები კარბამიდის 

და თიოკარბამიდის საფუძველზე. ფორმალდეჰიდი გამოყენებული იყო, როგორც ალდეჰიდური 

კომპონენტი. სინთეზი ჩატარდა 950C- ზე. ოპტიმალური აღმოჩნდა ის შემთხვევა, როდესაც ამიდური 

და ალდეჰიდური კომპონენტების თანაფარდობა იყო ექვივალენტური. როდესაც ალდეჰიდური 

კომპონენტი სარეაქციო არეში მიეწოდებოდა ეტაპობრივად, შენარჩუნებული იყო ამიდური 

კომპონენტის სიჭარბე და ხდებოდა პოლიმერის სტრუქტურირება. ი.წ. სპექტროსკოპიულმა 

ანალიზმა აჩვენა, რომ  -NH- ჯგუფები ოლიგომერშიც ნარჩუნდება, იმის გათვალისწინებით, რომ 

ასეთ პირობებში სივრცითი სტრუქტურა არ წარმოიქმნება. შესწავლილია პოლიმერის თვისებები. 

მიღებული პოლიმერები შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც პროლონგირებული მოქმედების, 

ბიოდეგრადირებადი აზოტოვანი სასუქები, რაც აგვაცილებს თავიდან გარემოს გლობალურ 

დაბინძურებას.  

48. N.T.Khetsuriani, K.J.Karchkhadze, V.G.Tsitsishvili, K.G.Goderdzishvili. Improvement of biodiesel quality with 

nano-compositions. Ibidem, p. 57.  ბიოდიზელის ხარისხის გაუმჯობესება ნანოკომპოზიტებით. 

მოხსენებაში გაშუქებულია საქართველოში მაღალი ხარისხის დიოდიზელის წარმოების სრული 
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ციკლი; ნედლეულის სახით გამოყენებულია სხვადასხვა წარმოშობის ნამუშევარი ზეთი. 

შესწავლილია  ბიოდიზელის, ნავთობ დიზელის, B10 და B20 საწვავების ფიზიკურ-ქიმიური 

მახასიათებლები საერთაშორისო სტანდარტების EN590, ASTMD 6751 მოთხოვნების შესაბამისად. 

ავტორების მიერ შემუშავებულია ბიოდიზელის ნანო-კომპოზიცია, რომელიც აუმჯობესებს 

ბიოდიზელის ძირითად მახასიათებლებს და ზრდის საწვავის შენახვის ხანგრძლივობას. 
https://www.researchgate.net/publication/338117920  

49. Dolaberidze N.M., Tsitsishvili V.G., Kutsiava N.A., Mirdzveli N.A., Nijaradze M.O., Dzhakipbekova N.O., 

Sakibayeva S.A. Zeolite materials for water purification. Ibidem, pp.62-63. ცეოლითური მასალები წყლის 

გაწმენდისთვის. ნაჩვენებია ლითონის შემცველი ცეოლითური ადსორბენტების და 

იონმიმოცველების AgPSh (ვერცხლის შემცველი ფილიპსიტის) გამოყენების შესაძლებლობა წყლის 

გაწმენდაში, რომლებიც ამცირებენ დამაბინძურებლების კონცენტრაციას. შემუშავებული იქნა სწრაფი 

ეკოლოგიური მეთოდი, რათა ბუნებრივი ფილიპსიტიდან მიგვეღო ვერცხლის შემცველი 

ადსორბენტი ,მაღალი იონმიმოცვლის ტევადობით. დღესდღეობით, მოდიფიცირებული ბუნებრივი 

ცეოლითები  ხშირად გამოყენება  წყლის ბიოლოგიური დამუშავებისათვის.კვლევებმა აჩვენა, რომ  

ვერცხლის შემცველი ცეოლითები ხასიათდება ყველაზე ძლიერი ანტიბაქტერიული მოქმედებით. 

50. V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, M.O.Nijaradze, N.A.Mirdzveli, M.N.Burjanadze, Z.G.Amiridze, 

B.T.Khutsishvili. Modification of Georgian Natural Zeolites. Ibidem, p. 110. საქართველოს ბუნებრივი 

ცეოლითების მოდიფიცირება. ნაჩვენებია, რომ ხეკორძულას ადგილმდებარეობის  ბუნებრივი 

კლინოპტილოლიტი დამუშავებული განზავებული მარილმჟავათი (0,25ნ) ზრდის იონმიმოცვლის 

ტევადობას თეორიულ ზღვრამდე.ბუნებრივი ანალციმი წარმოადგენს კარგ იონმიმომცვლელს, მისი 

ტევადობა შეადგენს 5,1 მექვ/გ. ანალციმი გამდიდრებული ამონიუმის კატიონებით წარმატებით 

გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში სასუქების სახით; ანალციმი ცუდი ადსორბენტია, მისი 

კომპაქტური სტრუქტურა ხელს უშლის მოლეკულების ადსორბციას და დიფუზიას  არხებსა და 

ღრუებში. ანალციმის მჟავით დამუშავება აუმჯობესებს ადსორბციულ თვისებებს. ტევადობა წყლის 

ორთქლისადმი იზრდება 2-დან 6,7 მმოლ/გ-მდე. ტევადობა ბენზოლის მიმართ იზრდება 0,5-დან 1,5 

მმოლ/გ-მდე. კონცენტრირებული მარილმჟავით დამუშავების შემდეგ,  ნიმუშები ხასიათდებიან 

მეზოფორების განვითარებული სისტემით  (ზომები 200 ნმ-მდე. ჯამური მოცულობა 0,05 სმ3/გ). 

ფორების განაწილება ზომების მიხედვით დამოკიდებულია ნიმუშის წარმოშობაზე, საერთო 

მოცულობა მეზოფორებისა იზრდება  მჟავას კონცენტრაციასა და დამუშავების ხანგრძლივობაზე 

დამოკიდებულებით. წინასწარ თერმულ დამუშავებას მივყავართ ფორების განაწილების 

შევიწროებამდე ზომებით (60-დან 100 ნმ-მდე) და ფორების საერთო მოცულობის შემცირებამდე, 

ასევე გამოვლენილია, რომ ანალციმი და მისი თერმულად დამუშავებული ფორმები წარმოადგენენ 

მჟავამედეგ მასალებს, მათში დეალუმინირების პროცესი არ მიმდინარეობს მაღალი 

ხარისხით.მიღებულია ვერცხლის, სპილენძის და თუთიაშემცველი ცეოლითური მასალები 

ქართული ბუნებრივი ფილიპსიტის საფუძველზე, .იონმიმოცვლის მყარ-ფაზური მეთოდით. 

სინთეზირებული ადსორბენტ-იონმიმომცვლელები დახასიათებულია ქიმიური ანალიზისა და 

წყლის ორთქლისადმი ადსორბციის უნარით, რენტგენოგრამებით, ი.წ.-სპექტრებით, მასკანირებელი 

ელექტრონული მიკროსკოპის საშუალებით მიღებული გამოსახულებებით. მიღებული შედეგები 

ადასტურებს, რომ ისინი ინარჩუნებენ სტრუქტურას და ფილიპსიტის ზოგად თვისებებს. შეიცავენ  

შესაბამისად 230 მგ/გ ვერცხლს, 66 მგ/გ-მდე სპილენძსა და 86 მგ/გ-მდე თუთიას, ასევე ავლენენ 

ბაქტერიციდულ აქტივობას ნაწლავის ჩხირთან მიმართებაში. იონმიმოცვლითი სინთეზის 

პროცედურა ზრდის მასალის დისპერსულობას. მიღებული მასალებს გააჩნიათ სორბციული და 

ბაქტერიციდული თვისებები, საკმარისი მათი გამოყენებისა\თვის წყლის გაწმენდა-

გაუვნებელყოფისთვის.https://www.researchgate.net/publication/336749949_Modification_of_Georgian_Natur

al_Zeolites  

51. LJaparidze, Ts.Gabelia, E.Salukvadze, N.Osipova, T.Kvernadze. Antianemic curative and preventive preparation.   
International Conference “Modern Achieveements in Clinical Medicine” - MACM-2019, 26-27 October 2019, 

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Book of Abstracts p.13. ანტიანემიური სამკურნალო-

პროფილაქტიკური პრეპარატი. სინთეზირებულია ლითონდეფიციტური ანემიის სამკურნალო-

პროფილაქტიკური  პრეპარატი. პრეპარატი შეიცავს Fe(II) კომპლექსს გლუკურონის მჟავასთან, 

არალის ადგილმდებარეობის ბენტონიტს და თევზის (ანჩოუსის) ცხიმს. პრეპარატის 

ინგრედიენტების შემცველობა შემდეგია, მას.%   Fe(II) - გლუკურონმჟავა კომპლექსი -   2.0-2.5; 

არალის ბენტონიტი  - 97.0-95.5;   თევზის (ანჩოუსის) ცხიმი  -  1.0-2.0. პრეპარატის პროფილაქტიკური 

ეფექტურობა  შემოწმებული იყო  17 მოზარდ გოჭზე, დაბადების მე-30 დღიდან  60-ე დღემდე. 

ექსპერიმენტის შედეგი გამოიხატა მოზარდი გოჭების მეძუძურობის დასრულებასთან და საკვების 

ცვლილებასთან კავშირებული სტრესული ფაქტორებით გამოწვეული გართულებების 

(რკინადეფიციტური ანემია, დიარია-დისპეპსია), თავიდან  აცილებაში, ცხოველების ნორმალურ 

ზრდა- განვითარებაში, სისხლის ბიოქიმიურ მაჩვენებლებში და ცოცხალი მასის ნამატში. 

https://www.researchgate.net/publication/338117920
https://www.researchgate.net/publication/336749949_Modification_of_Georgian_Natural_Zeolites
https://www.researchgate.net/publication/336749949_Modification_of_Georgian_Natural_Zeolites
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52. I.I.Mikadze, D.K.Ioseliani, G.I.Balarjishvili, L.O.Samkharadze N.G.Kalabegashvili, L.A.Dolidze. Purification of 

quarry water with heavy metals using plant residues. The International Scientific Conference “Environmental 

Protection and Sustainable Development” dedicated to Professor Victor Eristavi’s Memory, 11-12 November 

2019, Tbilisi, Abstracts (ISBN 987-9941-8-1875-2), pp. 41-42. მძიმე მეტალებით დაბინძურებული წყლების 

გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებით. გამოკვლეულ იქნა წყლის გაწმენდა სპილენძისა და რკინის 
იონებისგან  ადსორბციული მეთოდით. ადსორბენტებად იყენებდნენ მცენარეთა ნედლეულს 

(სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენები), როგორიცაა მუხის ქერქი, სიმინდის ღერო, ყურძნის ღერო და 

ნესტიანი ფიჭვის კონუსები და ა.შ., რომელიც დამოკიდებულია მცენარეთა ნედლეულის 

ადსორბციის ხარისხსა და კონტაქტის დროზე, pH-ზე, საუკეთესო შედეგები აჩვენეს მუხის 

ქერქმა, ფიჭვის გირჩებმა, სიმინდის ღეროებმა.   

53. Кордзахия Т.Н., Схвитаридзе Р.Е., Цинцкаладзе Г.П., Чеишвили Т.Ш., Шарашенидзе Т.М., Антия Г.Р., 

Куциава Н.А. Адсорбция оксидов азота клиноптилолитом. Ibidem, p.60-61. აზოტის ოქსიდების 

ადსორბცია კლინოპტილოლიტით. შესწავლილია საქართველოს ადგილმდებარეობის (ზემო ხანდაკი) 

ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის გამოყენების შესაძლებლობა ცემენტის წარმოებაში კლინკერის 

ღუმლიდან გამონაბოლქვი აირების ადსორბციის პროცესში.  

54. Dolaberidze N.M., Tsitsishvili V.G., Kutsiava N.A., Mirdzveli N.A., Nijaradze M.O., Dzhakipbekova N.O., 

Sakibayeva S.A. Zeolite materials for water purification. Ibidem, pp.62-63. ცეოლითური მასალები წყლის 

გაწმენდისთვის. ნაჩვენებია ლითონის შემცველი ცეოლითური ადსორბენტების და 

იონმიმოცველების AgPSh (ვერცხლის შემცველი ფილიპსიტის) გამოყენების შესაძლებლობა წყლის 

გაწმენდაში, რომლებიც ამცირებენ დამაბინძურებლების კონცენტრაციას. ასეთი ლითონშემცველი 

ცეოლითების  (M-Z) გამოყენება სასარგებლოა მძიმე ლითონებით დაბინძურებული ნიადაგების 

აღსადგენად ან სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად.ამ შემთხვევაში აუცილებელია 

უზრუნველყოთ სორბენტი ბაქტერიციდული თვისებებით,რათა ავიცილოთ მათ ზედაპირზე 

მიკროორგანიზმების ზრდა. 

55. მ.ჩხაიძე, გ.აბრამიშვილი, ნ.ხეცურიანი. Ibidem, pp. 75. ბიოსაწვავების მიღება სოფლის მეურნეობის 

ნარჩენებიდან. მოხსენება ეხება სოფლის მეურნეობის ნარჩენებიდან  საწვავი ეთანოლის და 

ბიობენზინების წარმოებას. რაც მნიშვნელოვანია სპირტის  ინდუსტრიის აღორძინებისა და 

სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. შემუშავებულია ბიობენზინის წარმოების ტექნოლოგია 

ენერგიის განახლებადი წყაროებიდან და  სოფლის მეურნეობის მეორადი ნედლეულიდან. სიმინდის 

ნარჩენებიდან ფერმენტაციით და რექტიფიკაციით მიღებულია საწვავი ეთანოლი, რომლის 

მახასიათებლები აკმაყოფილებს ASTM D5798 – 19B სტანდარტის მოთხოვნებს. ექსპერიმენტისთვის 

აღებულია საავტომობილო ბენზინის საწვავი, დამზადდა E10 და E20 ბიობენზინები და განისაზღვრა 

მათი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, რომლებიც  EN-228 და ASTM D E10-17 სტანდარტების 

მოთხოვნების  შესაბამისია.   მიღებული იწ-სტექტრები მიუთითებს, რომ საავტომობილო ბენზინის, 

E10 და  E20 ბიობენზინების  ნიმუშების სტრუქტურულ-ჯგუფური შედგენილობა იდენტურია. 

56. M.Tsitsagi, M.Chkhaidze, K.Ebralidze, V.Tsitsishvili, A.Kalatozishvili. Eco-friendly technologies and optimal 

conditions for extraction of valuable products from agro-industrial wastes. Ibidem, pp. 76-77. 

აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ღირებული პროდუქტების ექსტრაქციის ეკო-მეგობრული 

ტექნოლოგიები და ოპტიმალური პირობები. მოხსენებაში გაშუქებულია აგრო-სამრეწველო 

ნარჩენების სასარგებლო პროდუქტებად გადამუშავების ეკო-მეგობრულ მეთოდები. განხილულია 

სუპერკრიტიკული ნახშირბადის დიოქსიდით და თანაგამხსნელების გამოყენებით ზეთების, 

ანტოციანინების, ფლავანოიდების, პენტაციკლური ტრიტერპენოიდების და ანტოციანინების 

ექსტრაქციის ოპტიმალური წნევა, ტემპერატურა, ნაკადის სიჩქარე და თანაგანხსნელის რაოდენობა, 

ასევე ამავე ნივთიერებების ულტრაბგერითი ექსტრაქციის სიხშირე, ექსტრაქციის დრო და მშრალის 

მასის თანაფარდობები.  შედარებულია მეთოდების ენერგო ეფექტურობა, სიმარტივე, მიზნობრივი 

პროდუქტების სელექტურობა და გამოსავალი. მიზნობრივი პროდუქტების ანალიზისთვის 

შემუშავებული და ვალიდირებულია  მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიული მეთოდი. 

57. Khutsishvili B.T, Dolaberidze N.M., Kutsiava N.A., Tsitsishvili V.G, Panayotova M., Mirdzveli N.A. Ability to 

create new bactericidal material. Ibidem, pp. 79-80. ახალი ბაქტერიციდული მასალის შექმნის 

შესაძლებლობა. ნაჩვენებია ლითონის შემცველი ცეოლითური ადსორბენტების და იონმიმოცველების 

CuPSH (სპილენძის შემცველი ფილიპსიტის) გამოყენების მიზანშეწონილობა, რომლებიც ამცირებენ 

დამაბინძურებლების კონცენტრაციას წყლის გარემოში და აქვთ ბაქტერიციდული თვისებები. 

58. K.Karchkhadze, N.Khetsuriani. Improvement of biodiesel quality with nano-compositions. Ibidem, pp. 84. 

ბიოდიზელის ხარისხის გაუმჯობესება ნანო-კომპოზიციებით. მოხსენებa ეხება მეორადი საკვები 

ზეთებიდან და განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ბიოდიზელის წარმოებას. ბიოდიზელი არის 

ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური, ხელმისაწვდომი და ნახშირბადის ნეიტრალური განახლებადი 
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საწვავი, რომელსაც შეუძლია დაზოგოს წიაღისეული ნედლეულის ათვისება, რითაც ხელს უწყობს 

სათბური აირების (GHG) გამონაბოლქვის შემცირებას, რაც  გლობალური დათბობის ფაქტორების 

შემცირებას იწვევს.  ბიოდიზელი იძლევა სხვადასხვა ტიპის მანქანებში მისი ფართოდ გამოყენების 

შესაძლებლობას ალტერნატიული ეკოლოგიური საწვავის სახით. შესწავლილია  ბიოდიზელის, 

ნავთობ დიზელის, B10 და B20 საწვავების ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები EN 14105, ASTM D 

6751 და EN 590 სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. ბიოდიზელის საწვავის შემადგენლობა 

განისაზღვრა თხევადი ქრომატოგრაფიის საშუალებით და საწვავის ფუნქციური ჯგუფები IR 

სპექტრომეტრით. კვლევის შედეგების საფუძველზე გამოვლენილია ბიოდიზელის გაუმჯობესებული 

ნანო-კომპოზიცია, რომელიც ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინაჩუნებს ტექნიკურ 

მახასიათებლებს და  აკმაყოფილებს სტანდარტების მოთხოვნებს 

59. ურიდია რ.ზ., ქარქაშაძე ნ.გ., ტატიაშვილი ლ.ტ., წეროძე ნ.პ., პეტრიაშვილი ჟ.დ., მიქაძე ი.ი. Ibidem, 

pp. 136-137. მიკოტოქსინების ადსორბცია ბუნებრივი ნედლეულის გამოყენებით. სურსათის 

უვნებლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. საკვები ინახება მიუღებელ პირობებში და 

შედეგად ხდება მისი დაბინძურება სხვადასხვა სახის ტოქსინებით. აფლატოქსინების 

დეტოქსიკაციისათვის გამოყენებულ პრეპერატებს შორის, ჩვენს მიერ შერჩეულია ნახერხის ბაზაზე 

დამზადებული ადსორბენტი – ტექნიკური ლიგნინი, რომელიც გამოირჩევა დაბალი 

თვითღირებულებითა და მაღალი ეფექტურობით. აფლატოქსინის ადსტორბციის რაოდენიბრივი 

ხარისხის შესასწავლად და შესადარებლად გამოვიყენეთ ცნობილი ბუნებრივი ადსორბენტი  - 

კლინოპტილოლიტი, რომელიც დამუშავებულია ნატრიუმის თიოსულფატით.  

60. G.Khitiri, R.Kokilashvili, T.Gabunia, M.Tsurtsumia. Obtaining of hydroinsulation materials, luminophores and 

other products from oil residues. Ibidem, pp. 166. ჰიდროსაიზოლაციო მასალების, ლუმინოფორების და 

სხვა პროდუქტების მიღება ნავთობის ნარჩენებიდან. შენობების და კონსტრუქციების 

ჰიდროიზოლაციის საკითხი თანამედროვეობის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი და მოთხოვნადი 

პრობლემაა. ამ მიზნით ფართოდ გამოიყენება ბეტონის, ლითონის (ან ხის) მასალები. ეს მასალები არ 

იწარმოება საქართველოში და არც სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში. მათი იმპორტი, 

ტრანსპორტირება, ასევე მათი განბაჟება ძალიან აძვირებს მშენებლობის დანახარჯებს, ამდენად 

არაეკონომიურია. ჩვენი შეთავაზება ეხება ჰიდროსაიზოლაციო მასალების საფუძვლად 

ნავთობსადენის ნარჩენიდან გამოყოფილი ნავთობპროდუქტების გამოყენებას. პარაფინები და 

ცერეზინები ან პეტროლატუმი ან  სხვადასხვა ბიტუმები იძლევა შესაძლებლობას მივიღოთ 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ჰიდროსაიზოლაციო კომპოზიციები და თან გავზარდოთ 

მათი ხარისხი ფასების შემცირების პარალელურად, რაც მომგებიანს ხდის ადგილობრივი წარმოების 

პერსპექტივას. 

61. N.Khetsuriani, E.Topuria, E.Usharauli, Z.MolodinaShvili, I.Mchedlishvili. Obtaining of alternative fuel from local 

secondary resources. Ibidem, pp. 167-170. ალტერნატიული საწვავის მიღება ადგილობრივი მეორადი 

რესურსების გამოყენებით. კვლევები ადგილობრივი ენერგომატარებელი ნარჩენების ბაზაზე 

ბრიკეტული საწვავის წარმოების შესაძლებლობის დასადგენად საქართველოში ჩატარებულია 

პირველად. ბრიკეტული საწვავის მისაღებად პირველად გამოყენებულია სიმინდის ფესვები და ხის 

ნახერხი, ასევე პოლიეთილენი შემკვრელ მასალად. შემუშავებული ტექნოლოგიის და  მიღებული 

კომპოზიციების შესწავლამ აჩვენა, რომ შვიდი ბრიკეტული კომპოზიცია, მათ შორის სამი 

კომპოზიცია, მიღებული  ბიომასალისგან, და ოთხი – შერეული ნახშირბადშემცველი კომპოზიციის 

ბრიკეტი – ხასიათდებიან საუკეთესო თვისებებით ეკოლოგიისა და ეკონომიკის თვალსაზრისით. 

ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ბრიკეტული საწვავის წარმოების 

პერსპექტივები და ამ წარმოების დანერგვა ხელს შეუწყობს როგორც ენერგეტიკული პრობლემის, 

ასევე გარემოზე დატვირთვის პრობლემის გადაჭრას. 

62. N.T.Khetsuriani, E.A.Usharauli, K.G.Goderdzishvili, T.N.Shatakishvili, M.N.Kopaleishvili. Tar-asphaltene 

substances of Georgian oils and their transformation under exposure to light. Ibidem, pp. 170. საქართველოს 

ნავთობების ფისოვან-ასფალტენური ნაერთები და მათი გარდაქმნები სინათლის ზეგავლენით. ნედლი 

ნავთობის გამოყენების ხარისხი განისაზღვრება მასში მაღალმოლეკულური ნაერთების არსებობით, 

რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილია ფისოვან-ასფალტენური ნივთიერებები. წინამდებარე ნაშრომში 

შესწავლილია ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების გარდაქმნა სინათლის ზეგავლენით. შესასწავლად 

შერჩეული იყო საქართველოს სხვადასხვა ტიპის ნავთობები და გამოყენებული იყო ფოტოქიმიური 

ჟანგვის მეთოდი. ფოტოქიმიური ჟანგვის პროცესის შედეგად ადგილი აქვს წყალში ხსნადი 

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების წარმოქმნას და ამით აიხსნება ნავთობის მაღალმდუღარე 

ნარჩენების მიერ მცენარეთა ზრდის სტიმულირება, რასაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სოფლის 

მეურნეობაში. 
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63. K.Amirkhanashvili, N.Zhorzholiani, L.Metreveli, V.Tsitsishvili. L.Khmaladze. Some anesthetic substances in 

coordination chemistry. First International Scientific-Practical Conference “New Inovations”, 14-15 November 
2019, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, 2019, Proceedings (ISBN 978-9941-484-84-1), pp. 372-376. 

ზოგიერთი ანესთეზიური საშუალებები კოორდინაციულ ქიმიაში. შესწავლილია და ფიზიკურ-

ქიმიური მეთოდებით დახასიათებულია კობალტისა და ნიკელის შემცველი კოორდინაციული 

ნაერთები ზოგადი ფორმულით (LidH)2[CoCI4].2H2O,(NovH)2[CoCI4].2H2O, (LidH)2[Co(NCS)4].2H2O, 

(NovH)2[Co(NCS)4].2H2O, (LidH)2 [CoBr4].2H2O, (NovH)2[CoBr4].2H2O. (LidH)2[NiCI4].2H2O, 

(NovH)2[NiCI4].2H2O, (LidH)2[Ni(NCS)4].2H2O, (NovH)2[Ni(NCS)4].2H2O, (LidH)2[NiBr4].2H2O, 

(NovH)2[NiBr4].2H2O. მიღებული ნაერთების შედგენილობა და ინდივიდუალობა დადგინდა 

მიკროელემენტური და ფაზური ანალიზით. ანალიზით.შესწავლილია მათი ხსნადობა წყალსა და 

ორგანულ გამხსნელებში,ჩატარებულია თერმოგრაფიული კვლევა ნიმუშის t=10000C-დე გახურებით. 

კრისტალები დახასიათებულია რენტგენულ-დიფრაქციული მეთოდით.ლითონისა და ლიგანდის 

ბმის ხასიათის,ლიგანდის დენტატურობის და აციდოლიგანდების მაკოორდინე ბელი თვისებების 

დასადგენად შესწავლილია ნაერთთა ი.წ.-სპექტრები 400-4000 სმ-1 უბანში. თავისუფალი ლიგანდისა 

და სინთეზირებული კომპლექსების სპექტრების შედარებამ  აჩვენა, რომ  ამ ნაერთებში,-ლითონთან 

კოორდინირდება აციდო-ლიგანდები, ხოლო ლიდოკაინი ან ნოვოკაინი პროტონირებული კათიონის 

სახით რჩება გარე კოორდინაციულ სფეროში. გამოთქმულ მოსაზრებას ადასტურებს ნიკელის 

კომპლექსის რენტგენოსტრუქტურული კვლევაც.  

64. N.Dolaberidze, V.Tsitsishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z.Amiridze, B.Khutsishvili, T.Kapanadze, K.Virsaladze. 

Zeolite filter materials. Ibidem, pp. 377-381. ცეოლითური მფილტრავი მასალები.  სამუშაოს მიზანს 

წარმოადგენდა ახალი Ag-, Cu- და Zn-შემცველი ბაქტერიციდული მფილტრავი მასალების 

შესაქმნელად, შუხუთის (დასავლეთ საქართველო) ბუნებრივი ფილიპსიტის ქიმიური 

მოდიფიცირების მეთოდების შექმნა. ქიმიური ანალიზების თანახმად, ბიოაქტიური მეტალების 

შემცველობა ფილიპსტში არის: Ag – 230, Cu -66 და Zn - 86 მგ/გ. იონმიმოცვლის რეაქციები არ ცვლიან 

ცეოლითის მიკროფოროვან კრისტალურ სტრუქტურას, რაც დადასტურებულია მოდიფიცირებული 

ნიმუშების რენტგენოგრამებით და ი.წ.-სპექტრებით. აზოტის ადსორბცია-დესორბციის იზოთერმები 

და წყლის ადსორბციის უნარი, მეზოფორების სისტემის და ფორების ჯამური მოცულობის 

შენარჩუნების დამადასტურებელია. წყლის ადსორბციის მონაცემები ადასტურებს მიკრო (Ag-100±5, 

Cu -120±8 და Zn - 118±6 მმ3/გ) და მეზოფორების (Ag - 282±12, Cu -286±18 და Zn - 290±15 მმ3/გ) 

შენარჩუნებას. შედეგად მიღებული მასალები შეიცავს ნაკლებ მინარევებს და უფრო  აქტიურ 

ცენტრებს ზედაპირზე, ასევე აქვთ განვითარებული მეზოფორული სისტემა, რომელიც 

უზრუნველყოფს დამაბინძურებლების დიდი მოლეკულების და იონების თავისუფალ 

გადაადგილებას და ადსორბციას.  

 

საზღვარგარეთ: 
65. A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L.Chkhartishvili, R.Chedia. Obtaining of some boron-containing and related 

nanocrystalline systems from solutions and suspensions. International Symposium on Boron – BORON-2019, 17-

19 April 2019, Cappodacia-Nevsehir, Turkey, Book of Abstracts (ISBN:978-605-9516-61-7). ხსნარებიდან და 

სუსპენზიებიდან ბორის შემცველი და მსგავსი ნანოკრისტალური სისტემების მიღება.  თეზისში 

აღწერილია ტექნოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს პრეკურსორების მიღებას, შემდგომ მათ 

დამუშავებას 400–1600°С-ზე  ინერტულ ან აღმდგენ გარემოში ჭარბი ნახშირბადის მოცილების 

მიზნით. მეთოდი გამოყენებულია B4C-ის ფუძეზე ნანოკრისტალური მეტალოკერამიკისა (B4C+CuMn, 

B4C+CuTi), კერამიკის (B4C-MeB2) და სხვა მასალების (TiC+Ni, WC+Co) მისაღებად.  

66. A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L.Chkhartishvili, R.Chedia. Obtaining of some boron-containing and related 
nanocrystalline systems from solutions and suspensions. Ibidem, Proceedings Book (ISBN:978-605-9516-61-7), 

pp. 181-191. ბორის შემცველი და მსგავსი ნანოკრისტალური სისტემების მიღება.  დამუშავებული იქნა  

ბორის შემცველი ნანოკრისტალური  სისტემების მიღების ტექნოლოგია.  შესაბამისი კომპონენტების 

ნაერთების ხსნარების და სუსპენზიების წინასწარ გაცხელებულ  რეაქტორში შეფრქვევით მიღებულია 

შავი ფერის პრეკურსორები. მათი დამუშავება განხორციელდა  400–1600° С-ზე  ინერტულ ან აღმდგენ 

გარემოში ჭარბი ნახშირბადის მოცილების მიზნით.  მიღებული ფხვნილის თითოეული ნაწილაკი  

შედგება ნანოკრისტალური კომპონენტებისაგან. ზემოაღნიშნული მეთოდი გამოყენებულია B4C-ის 

ფუძეზე ნანოკრისტალური მეტალოკერამიკებისა (B4C+CuMn, B4C+CuTi) და კერამიკების (B4C-MeB2) 

მისაღებად.  ამავე მეთოდით მიღებულია სალი კერამიკული მასალები (TiC+Ni, WC+Co,) 

გაუმჯობესებული მექანიკური თვისებებით. 

67. M.Zautashvili, I.Rubashvili, L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, N.Pirtskhalava, M.Dzagania. Development and 

validation HPLC methods for determination of some antibiotics in support of their adsorption study on natural 

zeolite. 10
th

 International Conference on Chemistry “Modern Chemistry and Applications”, 9-10 May 2019, 

Amsterdam, Netherlands, Proceedings, v. 7 (ISSN 2329–6798, DOI: 10.4172/2329-6798-C1-015), p. 14. 
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მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდების შემუშავება და ვალიდაცია ზოგიერთი 

ანტიბიოტიკის ბუნებრივ ცეოლითით ადსორბციული კვლევებისათვის.  მოხსენების თეზისი ეხება 

კვლევას, რომელშიც წარმოდგენილია ფტორქინოლინების კლასის სამი ანტიბიოტიკის – 

მოქსიფლოქსაცინის, ნორფლოქსაცინის და ცეფტრიაქსონის ადსორბცია წყალხსნარებიდან ბუნებრივ 

ცეოლითზე და მის მჟავით მოდიფიცირებულ ფორმებზე სითხური ქრომატოგრაფიული მეთოდის 

გამოყენებით. მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდით შემუშავებულია 

რაოდენობრივი განსაზღვრის ანალიზის მეთოდი, განხორციელდა ვალიდაცია მეთოდით - ICH Q2. 

შესწავლილი იქნა აუცილებელი სავალიდაციო პარამეტრები: აღმოჩენის  ქვედა  ზღვრის (LOD),  

რაოდენობრივი განსაზღვრის ზღვრის (LOQ); სწორხაზოვნება და დიაპაზონის (Linearity and Range);  

განმეორებადობის (Repeatability), სტანდარტული ნიმუშის ხსნარების სტაბილურობის შესწავლა. 
https://www.researchgate.net/publication/336126170_Development_and_validation_HPLC_methods_for_determin

ation_of_some_antibiotics_in_support_of_their_adsorption_study_on_natural_zeolite 

68. I.Rubashvili, L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, M.Zautashvili, N.Pirtskhalava, M.Dzagania. Wastewater treatment of 

antibiotics using natural zeolite. Ibidem, p. 19. ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენებით ჩამდინარე წყლების 

ანტიბიოტიკებისაგან გაწმენდა. წარმოდგენილ სამუშაოში გამოკვლეული იყო ბუნებრივი და მჟავით 

მოდიფიცირებული ცეოლითი კლინოპტილოლიტის ადსორბციული თვისებები ზოგიერთი 

ფტორქინოლინებისა და ცეფალოსპორინების მიმართ. ადსორბციული კვლევა ჩატარდა დინამიკურ 

პირობებში. ანტიბიოტიკების კონცენტრაციის განსაზღვრა ექსპერიმენტის პროცესში ხდებოდა 

საკალიბრო მრუდებზე. გამოსავალი მრუდები (იზოპლანები) აიგო კოორდინატებში  c/c0 – τ, სადაც c-

კონცენტრაციაა, τ-დრო, რომელიც იძლევა ინფორმაციას სორბენტის შრის მუშაობის შესახებ. 

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შეირჩა უკეთესი ადსორბციული უნარის მქონე საწყისი 

ფორმის კლინოპტილოლიტი და ნანომოდიფიცირებული H-კლინოპტილოლიტი. აღნიშნულ 

ნიმუშებზე შესწავლილი იყო ანტიბიოტიკების წყალხსნარების მოდელური ნარევების (0.2გ/ლ) 

ადსორბციის დინამიკა. 
https://www.researchgate.net/publication/333339323_Wastewater_treatment_of_antibiotics_using_natural_zeolite 

69. Japaridze, Ts.Gabelia, E.Salukvadze, N.Osipova, T.Kvernadze, O.Lomtadze. Medical-preventive drug against iron 
deficiency anemia animals. Ukrainian Conference with International partifipation “Chemistry, Physics and 

Technology of Surface”, 2019, 15-27 May, Kyiv, Ukraine, Book of Abstracts (ISBN 978-966-02-8885-0), p. 92. 

ცხოველთა რკინადეფიციტური ანემიის სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალება.  

სინთეზირებული ლითონდეფიციტური ანემიის სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატი 

შეიცავს Fe(II), და Co(II) D-ფრუქტოზის კომპლექსებს და ბენტონიტს - ასკან-თიხას.  ინგრედიენტების 

შემცველობა შემდეგია, მას.%   Fe(II) - ფრუქტოზა- 15,75=31,6, [Fe(II)-3,75-7,5], Co(II)- ფრუქტოზა 0,28, 

[Co(II)- 0,07], ბუნებრივი აკან-თიხა 68,2-36,5. ცხრილში წარმოდგენილია პრეპარატის მოზარდ 

გოჭებზე გამოცდის შედეგები ცოცხალი მასის ნამატის სახით (დაბადების მე-20 დღიდან 120-ე 

დღემდე).  

70. G.Tsintskaladze, L.Eprikashvili, T.Sharashenidze, V.Gabunia, N.Pirtskhalava, M. Dzagania. Zeolite anion-

containing nanoporous materials, prospects their production and use. Ibidem, p. 194. ცეოლითური 

ანიონშემცველი ნანოფოროვანი მასალების მიღებისა და გამოყენების პერსპექტივები.  ცეოლითები 

კატიონმიმომცვლელთა ჯგუფს მიეკუთვნებიან, ამიტომ მათი კატიონებით გამდიდრება სირთულეს 

არ წარმოადგენს. ეს პროცესი გართულებულია ანიონებთან მიმართებაში. ჩვენს მიერ 

შემოთავაზებულია ანიონური ჩამნაცვლებლების მიღების ახალი ნანოტექნოლოგიური მეთოდი, 

რომელიც ემყარება სასურველი ანიონშემცველი მარილის ცეოლითის ნანოფოროვან სტრუქტურაში 

შელღების გზით შეყვანას ისე, რომ მიღებულმა მასალამ არ დაკარგოს ცეოლითური სტრუქტურა და 

ახალი ფაზის წარმოქმნის საფუძველზე შეიძინოს ანიონმიმომცვლელის თვისებები. ასეთი სახის 

მასალების საჭირო სისტემაში მოხვედრის შემდეგ, ანიონების გადასვლა ამ სისტემაში, ცეოლითების 

მოლეკულურ-საცრული თვისებების გამო თანდათანობით ხდება, რაც ხელს უწყობს მიღებული 

მასალის გამოყენების ეფექტურობას და ხანგრძლივობას. 
https://www.researchgate.net/publication/336738325_Zeolite_anion-

containing_nanoporous_materials_prospects_their_production_and_use 

71. V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, M.O.Nijaradze, N.A.Mirdzveli, Z.S.Amiridze. Bactericidal adsorbents obtained 

by ion exchange modification of natural phillipsite. Ibidem, p. 195. ბუნებრივი ფილიპსიტის იონმიმოცვლითი 

მოდიფიცირების გზით მიღებული ბაქტერიციდული ადსორბენტები. თეზისში აღწერილია ვერცხლის, 

სპილენძისა და თუთიის შემცველი ცეოლითური მასალების მიღება საქართველოს ბუნებრივი 

ფილიპსიტებიდან მყარ ფაზაში მიმდინარე იონმიმოცვლითი რეაქციების გზით. ხაზგასმულია, რომ 

მიღებული მასალები ინარჩუნებენ ფილიპსიტის ცეოლითურ კრისტალურ სტრუქტურას, შეიცავენ 

230 მგ/გ-მდე ვერცხლს, 66 მგ/გ-მდე სპილენძს და 86 მგ/გ-მდე თუთიას, და ამჟღავნებენ 

ბაქტერიციდულ და ბაქტერისტატიკულ მოქმედებას ნაწლავის ჩხირის მიმართ. 

https://www.researchgate.net/publication/333488821  

https://www.researchgate.net/publication/336126170_Development_and_validation_HPLC_methods_for_determination_of_some_antibiotics_in_support_of_their_adsorption_study_on_natural_zeolite
https://www.researchgate.net/publication/336126170_Development_and_validation_HPLC_methods_for_determination_of_some_antibiotics_in_support_of_their_adsorption_study_on_natural_zeolite
https://www.researchgate.net/publication/333339323_Wastewater_treatment_of_antibiotics_using_natural_zeolite
https://www.researchgate.net/publication/336738325_Zeolite_anion-containing_nanoporous_materials_prospects_their_production_and_use
https://www.researchgate.net/publication/336738325_Zeolite_anion-containing_nanoporous_materials_prospects_their_production_and_use
https://www.researchgate.net/publication/333488821
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72. N.Zhorzholiani, K.Amirkhanashvili, L.Metreveli, A.Dadianidze, A.Shubitidze, L.Khmaladze. Synthesis and 

characterization tetra-acid complexes of anesthetic preparations. Ibidem, p. 216. ანესთეზიური ნივთიერებების 

შემცველი ტეტრა-აციდო კომპლექსების სინთეზი და დახასიათება. შესწავლილია კომპლექსწარმოქმნა 

ზოგიერთ გარდამავალ და სასიცოცხლოდ აუცილებელ მეტალებსა და  ფარმაკოლოგიური და 

თერაპიული პოტენციალის მქონე, ადგილობრივი საანესთეზიო ნივთიერებებს: ლიდოკაინს (Lid), 

ტრიმეკაინს (Tm) ან ნოვოკაინს (Nov) შორის სინთეზისთვის გამოყენებული იქნა ლითონების 

ქლორიდები და საანესთეზიო პრეპარატების ჰიდროქლორიდები, რომლებიც რეკრისტალიზებულია 

წყალხსნარიდან. ექსპერიმენტი ჩატარდა წყალში, წყალ - ეთანოლის ხსნარებში და სხვადასხვა 

ორგანულ გამხსნელებში ან მათ ნარევებში,მეტალ-ლიგანდის სხვადასხვა სტექეომეტრიული 

ფარდობით. სინთეზის ორიგინალური მეთოდისთვის დადგინდა ოპტიმალური პარამეტრები 

(გამხსნელი, ხსნარის pH, ტემპერატურა). აღმოჩნდა,რომ მეტალ-ლიგანდის ნებისმიერი 

თანაფარდობისას მიიღება 1:2 შემადგენლო ბის ნაერთი. შესაბამისად, წყლის, წყალ-ეთანოლის არეში 

სინთეზირებულია კომპლექსები ზოგადი ფორმულით : (AnsH)2 [MeCI4] • nH20, სადაც Ans = Lid, Tm, 

Nov; Me = Cr (III), Ni (II), Fe (III), Sn (II), Cd (II) (ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდის შემთხვევაში, Ni (II), 

Zn (II), Mn (II), Cu ( II), Fe (II) (ტრიმეკაინის ჰიდროქლორიდის შემთხვევაში), Cr (III), Ni (II), Zn (II), 

Mn (II), Cu (II), Fe (II), Fe (III), Sn (II), Cd (II), Co (II) (ნოვოკაინის ჰიდროქლორიდის 

შემთხვევაში)).ზოგიერთი ნაერთი შესწავლილია რენტგენულ-დიფრაქტომეტრული, 

თერმოგრაფიული, ი.წ.-სპექტრული მეთოდებით. 

73. G.Sh. Papava, M.B. Gurgenishvili, K.T. Archvadze, N.S. Gelashvili, I.A. Chitrekashvili, N.S. Dochturishvili, R.G. 

Liparteliani. Synthesis of functional  groups  containing polymers  by  equilibrium polycondensation method. 11
th

  

Conference on POLYIMIDES, 2-5 June 2019, Universiy of Monpellier, France. Abstract Book, pp.106-107. 

ფუნქციური ჯგუფების შემცველი პოლიმერების  სინთეზი წონასწორული პოლიკონდენსაციის 

მეთოდით. განხორციელებულია ხაზოვანი სტრუქტურის მქონე ჰომო-  და თანაპოლიმერების 

სინთეზი კარბამიდის, მელამინისა და ფორმალდეჰიდის საფუძველზე. შესწავლილია პოლიმერების 

წარმოქმნის პროცესი და რეაქციის მიმდინარეობაზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა: 

კომპონენტების მოლური თანაფარდობის, ტემპერატურის, ხანგრძლივობის, სარეაქციო არეში 

მორეაგირე კომპონენტების საწყისი კონცენტრაციის და სხვ.). შესწავლილია პოლიმერების 

თვისებები. მიღებული პოლიმერები  წარმოადგენენ  პროლონგირებული მექანიზმით მოქმედ,  

ბიოდეგრადირებად აზოტოვან სასუქეს, რომელთა  გამოყენებაც    თავიდან აგვაცილებს აზოტოვანი  

სასუქებით გარემოს  გლობალურ დაბინძურებას.  

74. G.Sh.Papava,  M.B.Gurgenishvili,  K.Ebraldze, E.D.Gugava,  Z.Sh.Lomtatidze,  I.A.Chitrekashvili, 

E.Sh.Gavashelidze. Synthesis of sulfur  containing amide  type copolymers by high temperature polycondensation  

method. Ibidem, pp. 108-109. გოგირდის შემცველი ამიდური ტიპის თანაპოლიმერების სინთეზი 

მაღალტემპერატურული პოლიკონდენსაციის  მეთოდით. სინთეზირებულია ხაზოვანი სტრუქტურის 

მქონე ჰომო-   და  თანაპოლიმერები კარბამიდისა და თიოკარბამიდის საფუძველზე, წყალხსნარში. 

ალდეჰიდურ კომპონენტად გამოყენებული იყო მეთანალი. სინთეზი ტარდებოდა  85 - 950C  

ტემპერატურაზე. პოლიკონდენსაციის რეაქციით, კარბამიდის, თიოკარბამიდის და ფორმალდეჰიდის 

საფუძველზე, პეპტიდური  ჯგუფების შემცველი  ხაზოვანი,  ბიოდეგრადირებადი თანა-

პოლიმერების სინთეზის მეთოდის შემუშავებისათვის საჭირო იყო კარბამიდისა და თიო-კარბამიდის 

საფუძველზე შესაბამისი ჰომო-პოლიმერების სინთეზის პირობების შემუშავება. შესწავლილია 

პოლიმერების თვისებები. მიღებული პოლიმერები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნან  

პროლონგირებული მექანიზმით მოქმედ  ბიოდეგრადირებად აზოტოვან სასუქებად, რომელთა  

გამოყენებაც  თავიდან აგვაცილებს აზოტოვანი  სასუქებით გარემოს  გლობალურ დაბინძურებას. 

თანაპოლიმერებში გოგირდის არსებობა     იცავს მცენარეს სოკოვანი და სხვა დაავადებებისაგან. 

75. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli, Z.Amiridze, V.Gabunia, G.Tsintskaladze. Micro-

mesoporous FAU type zeolite for catalytic applications. 2
nd

 International Eurasian Conference on Biological and 

Chemical Sciences, 28-29 June 2019, Ankara, Turkey, Abstract Book, p. 1. კატალიზური გამოყენების მიკრო-

მეზოფორული ფოჟაზიტის ტიპის ცეოლითი. თეზისში აღწერილია ფოჟაზიტის ტიპის მიკრო-

მეზოფოროვანი  ცეოლითის  მიღება საქართველოს ადგილმდებარეობის ბუნებრივი ფილიპსიტის 

გადაკრისტალების გზით. მიღებული ცეოლითი თავის მახასიათებლებით კონკურენტუნარიანია 

კომერციულად ხელმისაწვდომ მასალებთან შედარებით; გარდა ამისა მას აქვს მეზოფორების კარგად 

განვითარებული სისტემა, რაც უზრუნველყოფს მსხვილი მოლეკულების გადაადგილებას. 

https://www.researchgate.net/publication/336653929  

76. N.Dolaberidze, V.Tsitsishvili1, M.Panayotova, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z.Amiridze, T.Kapanadze, 
K.Virsaladze. Characterization of Georgian natural phillipsites. 2

nd
 International Eurasian Conference on 

Biological and Chemical Sciences, 28-29 June 2019, Ankara, Turkey, Abstract Book, p. 8. ქართული ბუნებრივი 

ფილიპსიტების დახასიათება. თეზისში ჩამოთვლილია ახალციხისა და შუხუთის  ფილიპსიტების 

დეტალური შესწავლის შედეგები: მათი შედგენილობა, სტრუქტურა, თვისებები და გამოყენება 

https://www.researchgate.net/publication/336653929
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იონმიმომცვლელებისა და ადსორბენტების სახით სამრეწველო, სოფლის მეურნეობის, სამედიცინო 

და სხვა  დანიშნულებით. https://www.researchgate.net/publication/336653792  

77. N.Mirdzveli, V.Tsitsishvili1, N.Dolaberidze, M.Panayotova, M.Doula, K.Ebralidze, M.Nijaradze, Z.Amiridze, 
B.Khutsishvili. Bactericidal activity of metal-containing phillipsites. 2

nd
 International Eurasian Conference on 

Biological and Chemical Sciences, 28-29 June 2019, Ankara, Turkey, Abstract Book, p. 13. ლითონ- შემცველი 

ფილიპსიტების ბაქტერიციდული აქტივობა. თეზისში აღწერილია მყარ ფაზაში ჩატარებული 

იონმიმიცვლითი რეაქციების შედეგად მიღებული ვერცხლის, სპილენძისა და თუთიის შემცველი 

ბუნებრივი ფილიპსიტების ბაქტერიციდული აქტივობა. აღნიშნულია, რომ სპილენძისა და თუთიის 

შემცველი ნიმუშები ავლენენ ბაქტერიციდულ აქტივობას, მაშინაც კი როდესაც გამოყოფილი 

ლითონის რაოდენობა არ აღწევს მინიმალურ მაინგიბირებელ  კონცენტრაციას ნაწლავის ჩხირის 

მიმართ. https://www.researchgate.net/publication/336654224  

78. K.Ebralidze, M.Tsitsagi, V.Tsitsishvili, I.Rubashvili, M.Chkhaidze, M.Khachidze, M.Buzariashvili. Recovery of 

commodities using sequential stepwise extraction method from agroindustrial waste. Ibidem, p. 251. აგრო-

სამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო ნაერთების გამოყოფა თანმიმდევრული საფეხურებრივი 

ექსტრაქციის მეთოდით. განხილულია აგრო-სამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო ნაერთების 

თანამედოვე ეკო-მეგობრული ექსტრაქციის მეთოდები. ნაჩვენებია, რომ სუპერკრიტიკული 

ფლუიდებით სარგებლობა უზრუნველყოფს ექსტრაქციის მაღალ სელექტურობას, ულტრაბგერის 

გამოყენება კი მაღალ გამოსავალს  მოკლე დროში, ადვილად სამართავია, ამცირებს ექსტრაქციის 

ტემპერატურას  და ენერგოდანახარჯებს.  

79. N.Mirdzveli, V.Tsitsishvili1, N.Dolaberidze, M.Panayotova, M.Doula, K.Ebralidze, M.Nijaradze, Z.Amiridze, 

B.Khutsishvili. Bactericidal activity of metal-containing phillipsites. 2
nd

 International Eurasian Conference on 

Biological and Chemical Sciences, 28-29 June 2019, Ankara, Turkey, Proceeding Book (ISBN: 978-605-69426-0-

0), p. 28-34. ლითონ-შემცველი ფილიპსიტების ბაქტერიციდული აქტივობა. სტატიაში აღწერილია 

ლითონშემცველი  ბუნებრივი ფილიპსიტის მიღების მიზნით, მყარ ფაზაში, ცეოლითსა და 

გარდამავალი მეტალის შემცველ მარილს შორის მიმდინარე იონმიმიოცვლის პროცესი. დადგენილია, 

რომ ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა მივიღოთ ნიმუშები ვერცხლის, სპილენძის და თუთიის მაღალი 

შემცველობით (230 მგ/გ-მდე ვერცხლი, 66 მგ/გ-მდე სპილენძი და 86 მგ/გ-მდე თუთია) და 

კრისტალური სტრუქტურისა და ცეოლითის სორბციული და სხვა თვისებების შენარჩუნებით. 

დადგენილია, რომ მიღებული ლითონშემცველი ცეოლითები ავლენენ მაღალ ბაქტერიციდულ 

აქტივობას ნაწლავის ჩხირის მიმართ, მაშინაც კი როდესაც თხევად ფაზაში გამოყოფილი 

ბიოაქტიური ლითონის რაოდენობა არ აღწევს მინიმალური მაინგიბირებელი კონცენტრაციის  (MIC) 

დონეს. www.eurasianbiochem.org/Proceedings-47 

80. K.Ebralidze, M.Tsitsagi, V.Tsitsishvili, I.Rubashvili, M.Chkhaidze, M.Khachidze, M.Buzariashvili. Recovery of 

commodities from agroindustrial waste using sequential stepwise extraction method. Ibidem, p. 35-41. აგრო-

სამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო ნაერთების გამოყოფა თანმიმდევრული საფეხურებრივი 

ექსტრაქციის მეთოდით. აგრო-სამრეწველო ნარჩენი განისაზღვრება, როგორც  სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტის გადამუშავების ნარჩენი,  რომლების შეიცავენ სასარგებლო ნივთიერებებს რომლისგანაც 

შესაძლებელია ეკონომიური სარგებლის მიღება. აგროინდუსტრიული ნარჩენების თანამედოვე 

უტილიზაციის მეთოდი მიმართულია სრულ უტილიზაციასა და თანამედროვე ეკო-მეგობრული 

ექსტრაქციების გამოყენებაზე, რომლებიც საჭიროებენ სტანდარტულ დანადგარებს სამრეწველო 

წარმოებისთვის. ჩვენი კვლევები ფოკუსირდება თანმიმდევრულ ექსტრაქციების მეთოდოლოგიაზე, 

რომელიც საჭიროებს შემდგომ წინასწარ კვლევებს: ნარჩენში სასარგებლო ნივთიერებების შერჩევა, 

რომელთა რაოდენობრივი ექსტრაქციებია შესაძლებელი, ექსტრაქციის მეთოდის შერჩევა 

(სუპერკრიტიკული ფლუიდებით (სფე), ულტრაბგერითი (უბ), და ტრადიციული), გამხსნელების 

შერჩევა, ოპერატიული პარამეტრების ოპტიმიზაცია. სფე-ს გააჩნია რიგი უპირატესობები, როგორიცაა 

საუკეთესო მასის გადატანა და სიმკვრივის კონტროლი რაც უზრუნველყოფს ექსტრაქციის მაღალ 

სელექტურობას. უბ ექსტრაქციები უზრუნველყოფს  მაღალ გამოსავალს  მოკლე დროში, ადვილად 

სამართავია, ამცირებს ექსტრაქციის ტემპერატურას  და ენერგოდანახარჯებს. ტრადიციული  ზოგ 

შემთხვევაში გამოიყენება, როგორც დაბალი ღირებულების ალტერნატივა თანმიმდევრულ 

ექსტრაქციებში. ღვინის წარმოება, ციტრუსის, ვაშლის, პომიდვრის წარმოება საქართველოში სოფლის 

მეურნეობის მთავარი დარგებია. ეთერზეთები, პოლიფენოლები, პენტაციკლური ტრიტერპენოიდები, 

ანტონიანიდები, კაროტინოიდები და პექტინი ეს ის სასარგებლო ნივთირებებია რომლებიც 

თანმიმდევრული ექსტრაქციით იქნა ჩვენს მიერ გამოყოფილი.  შერჩეული ტექნიკა დამოკიდებულია 

სასურველ ნივთიერებათა კლასზე, პროდუქტის ხარისხსა და გამოსავალზე პროცესის პირობებზე და 

ეკონომიურ მიზანშეწონილობაზე. 

81. N.Dolaberidze, V.Tsitsishvili1, M.Panayotova, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z.Amiridze, T.Kapanadze, 

K.Virsaladze. Characterization of Georgian natural phillipsites. Ibidem, p. 398-404. ქართული ბუნებრივი 

https://www.researchgate.net/publication/336653792
https://www.researchgate.net/publication/336654224
http://www.eurasianbiochem.org/Proceedings-47
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ფილიპსიტების დახასიათება. სტატიაში წარმოდგენილია ახალციხისა და შუხუთის  ფილიპსიტების 

შესწავლილის შედეგები. დეტალურადაა გადმოცემული ინფორმაცია მათი შედგენილობის, 

სტრუქტურის, თვისებებისა და მოდიფიცირების შესაძლელობების შესახებ. ხაზგასმულია, რომ 

ახალციხისა და შუხუთის ფილიპსიტები, იონმიმომცვლელებისა და ადსორბენტების სახით 

შეიძლება იყვნენ გამოყენებული სამრეწველო, სოფლის მეურნეობის, სამედიცინო და სხვა  

დანიშნულებით. 

82. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli, Z.Amiridze, V.Gabunia, G.Tsintskaladze. Micro-

mesoporous FAU type zeolite for catalytic applications. Ibidem, p. 607-613. კატალიზური გამოყენების მიკრო-

მეზოფორული ფოჟაზიტის ტიპის ცეოლითი.  აღწერილია ფოჟაზიტის ტიპის მიკრო-მეზოფოროვანი  

ცეოლითის  მიღება საქართველოს ადგილმდებარეობის ბუნებრივი ფილიპსიტის გადაკრისტალების 

გზით. მიღებული NaX ტიპის ცეოლითი ხასიათდება მაღალი ხვედრითი ზედაპირის ფართობით (589 

მ2/გ, გამოანგარიშებულია ბრუნაუერ-ემეტ-ტელერის მეთოდით აზოტის ადსორბცია-დესორბციის 

დაბალტემპერატურული იზოთერმების საფუძველზე) და ფორების მოცულობით (0,578 სმ3/გ). 

ამავდროულად, ერთგვაროვან მოწესრიგებულ ცეოლითურ ფორებთან ერთად მიღებულ მასალაში 

არის ცილინდრული არხების (საშუალო დიამეტრი 55 ნმ, გამოთვლილია ბარეტ-ჯოინერ-ჰალენდას 

მეთოდით) განვითარებული სისტემა, რაც უზრუნველყოფს მსხვილი მოლეკულების გადაადგილებას 

და ხელს შეუწყობს კატალიზური პროცესების მიმდინარეობას.  

83. Dolaberidze N.M., Tsitsishvili V.G., Mirdzveli N.A.,Nijaradze M.O.,Amiridze Z.S., Tsintskaladze G.P., Gabunia 

V.M. Creating a new zeolitic filler based on georgian clinoptilolite-containing tuff. IV Всероссийский (с 

международным участием) научный симпозиум «Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных 

катализаторов и адсорбентов», 1-3 июля 2019 года, Иваново-Суздаль, Материалы (ISBN 978-5-9616-0549-

5), стр. 13-15. ახალი ცეოლითური შემავსებლის შექმნა საქართველოს კლინოპტილოლიტ-შემცველი 

ტუფის საფუძველზე.  ახალი ცეოლითური მასალების შექმნის თვალსაზრისით ექსპერიმენტში 

გამოყენებული იყო კლინოპტილოლიტშემცველი ტუფი კასპის რაიონის, რკონის უბნიდან, ქიმიური 

შედგენილობით (Na2,7 K2,1 Ca4,1 Mg0,7)(Al6,4Si29.4O72).12.8H2O. კვლევის მიზნის განსახორციელებლად 

გამოყენებული იყო ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის მჟავური დამუშავების მეთოდი ახალი 

კომპლექსური მიდგომის გათვალისწინებით, მათ შორის არის თერმული დამუშავების მეთოდიც. 

პირველი ეტაპზე მიმდინარეობდა ბუნებრივი ალუმინსილიკატის თერმული დამუშავება, მისი 

კრისტალური სტრუქტურის რეგულირებისა და მჟავამედეგობის გაზრდის მიზნით, რაც ასუსტებს 

ცეოლითის დეალუმინირების პროცესს და ხელს უწყობს ცეოლითის გათეთრებას. მეორე ეტაპზე 

თერმულად დამუშავებული ნიმუშები ექვემდებარებოდა სხვადასხვა ტიპის (HCl, CH3COOH,C2H2O4) 

და სხვადასხვა კონცენტრაციის (HCl, CH3COOH0,25-5ნ) და (C2H2O4 – 1ნ) დამუშავებას. ნიმუშების 

პრდაპირი მჟავური დამუშავება იწვევს  ზედაპირზე აქტიური ცენტრების წარმოქმნას და 

მინარევებისაგან გასუფთავებას, რასაც მივყავართ სილიკატური მოდულისა (Si/Al) და ფორების 

ზომების ზრდამდე, შედეგად მატულობს სორბციული ტევადობა და სითეთრე. მიღებულია 

მეზოფორიანი მასალა, ფორის დიამეტრით 20Å, Si/Al>23 ნიმუშები დახასიათებულია თანამედროვე 

კომპლექსური ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების გამოყენებით.  

84. N.Zhorzholiani, L.Metreveli, K.Amirkhanashvili. Spectrophotometric study of complex  formation  in the systems: 

transition metals – trimecaine – NCS. Ibidem, pp. 26-27. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით 

კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა სისტემაში: გარდამავალი ლითონები - ტრიმეკაინი - NCS.  ნაშრომში 

აღწერილია ზოგიერთ გარდამავალ მეტალთან კომპლექსწარმოქმნის პროცესი ტრიმეკაინთან, 

ხსნარებში NCS- იონის თანაობისას,რადგანაც ცნობილიარომ აზოტის ატომის შემცველი ფუძეები,მათ 

შორის  Tm·HCl,როდანიდული კომპლექსის სახით ხელს უწყობს მეტალთა ექსტრაქციას.ასეთი 

ექსტრაგენტებია: ეთილის ეთერი, აცეტონი, ქლოროფორმი. ტრიმეკაინისა და როდანიდ იონის 

შემცველი Mn(II),Zn(II) დაCd(II)-ის ექსტრაქტები არის უფერო, ხოლო სპილენძის (II) ექსტრაქტები 

ფერადია, როდესაც [Cu2+]> 64 µg / 10ml, კობალტ (II) - [Cо2+]> 100 μg / 10 ml. რკინის (III) ექსტრაქტი  

ინტენსიური წითელი ფერისაა მაშინ, როდესაც კონცენტრაცია [Fe3+]≥1 მკგ.ზემოხსენებულ სისტემაში 

Fe (III)- Tm•HCl-NCS- ფერადი ნაერთი წარმოიქმნება ხსნარის მჟავიანობის ფარგლებში 5NHCl-დან pH 

= 4 (თუნდაც [Fe3+] კონცენტრაცია იყოს 1 μg / 10 ml ). დადგენილია, რომ კომპონენტების მოლური 

თანაფარდობა სისტემაში არის:Fe (III)- Tm•HCl -NCS- =1:2:4. შესწავლილია სხვა იონების გავლენა Fe 

(III)-ის ექსტრაქციაზე.მაგ.რკინის იდენტიფიკაციას  ხელს არ უშლის Ti4+,Mo6+, Hg2+,Co2+,Cu2+ იონების 

თანაარსებობა100 მკგ /10 მლ რაოდენობით,ხოლო ხელს უშლის Cd2+, Ni2+ იონები, როდესაც მათი 

რაოდენობა აღემატება 50 µg/10 მლ. NO3-, SO42-, CH3COO--ანიონები არ აფერხებს იდენტიფიკაციას; 

ხოლო F-, ლიმონმჟავა, ღვინის მჟავა, თიოშარდოვანა, კომპლექსონ III-უშლის ხელს. ტრიმეკაინის 

არსებობა ზრდის მეთოდის სელექციურობას. 

85. Tsitsishvili V.G., Dolaberidze N.M., Mirdzveli N.A., Nijaradze M.O. Bactericidal Phillipsites for Water 
Treatment. XXI Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, 9-13 September 2019, Saint-
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Petersburg, Russia, Book of abstracts, vol. 5 (ISBN - 978-5-6043248-4-4), p.329. ბაქტერიციდული 

ფილიპსიტები წყლის დამუშავებისათვის. თეზისში აღწერილია ვერცხლის, სპილენძის და თუთიის 

შემცველი  ბუნებრივი ფილიპსიტის მიღების ხერხი მყარფაზური იონმიმიოცვლითი რეაქციების 

გამოყენებით. ხაზგასმულია ცეოლითული თვისებების მქონე და ბიოაქტიური ლითონების მაღალი 

შემცველობის სორბენტების მიღების შესაძლებლობა. 
https://www.researchgate.net/publication/336718322_Bactericidal_Phillipsites_for_Water_Treatment  

86. Tsitsishvili V.G., Amirkhanashvili K.D., Sobolev A.N., Zhorzholiani N.B., Vardosanidze T. O. Structure of 

bis(lidocaine) tetrathiocyanonickelate(II) dihydrate. Ibidem, p. 330. ბის(ლიდოკაინის) 

ტეტრააციდოკობალტ(II) დიჰიდრატის სტრუქტურა. შრომაში შესწავლილია ლიდოკაინის შემცველი 

ნიკელის ტეტრათიოციანატ- კომპლექსის  მონოკრისტალის  სტერეოქიმია დიფრაქტომეტრული 

მეთოდით. ცნობილია,რომ მედიცინაში პრეპარატი ლიდოკაინი გამოიყენება როგორც საანესთეზიო 

საშუალებად, ისე   ქრონიკული ტკივილის გასაყუჩებლად.ბიოაქტიური  კომპლექსების გამოვლენის 

მიზნით მომზადდა ლიდოკაინის შემცველი ნიკელის (II) კომპლექსი  მეთანოლ-წყალხსნარში , 

ნიკელის ქლორიდის, ლიდოკაინის და კალიუმის თიოციანატის 1: 2: 4 მოლური თანაფარდობისას. 

ბის (ლიდოკაინის) ტეტრათიოციანატნიკელ(II)-ის დიჰიდრატი, ზოგადი ფორმულით: 

(LidH)2[Ni(NCS)4(H2O)2], კრისტალიზდება მონოკლინურ სინგონიაში, P21/c სივრცით ჯგუფში შემდეგი 

პარამეტრებით: a = 18.3509 (5), b = 7.6532 (2), c 3, და Z = 2 (CCDC 1859310). Ni2+ იონის კოორდინირდება  

ლიგანდებთან ოქტაედრული ანიონის სახით [Ni(NCS)4(H2O)2]2- (სადაც თიოციანატ-ჯგუფები 

ნიკელთან დაკავშირებულია აზოტის ატომის საშუალებით), ხოლო ორი პროტონირებული კატიონი 

LidH+ რჩება გარე საკოორდინაციო  ველში. ანიონი და კათიონი ასევე დაკავშირებულია ერთმანეთთან 

წყალბადური ბმებით. 
https://www.researchgate.net/publication/336799765_Structure_of_BisLidocaine_TetrathiocyanonickelateII_Diny

drate  

87. L.Chkhartishvili, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, M.Darchiashvili, N.Barbakadze, K.Sarajishvili, R.mika, 
V.Ugrekhelidze. Production of B4C-MeB2 composite nanopowders from liquid charge. 20

th
 International 

Symposium on Boron, Borides and Related Materials – ISBB-2019, 22-27 September 2019, Niigata, Japan. 

Program and Abstracts, p. 103. B4C-MeB2  კომპოზიტების ნანოფხვნილების მიღება თხევადი კაზმიდან.  

დამუშავებულია B4C-MeB2 (მეტალთა დიბორიდების) ნანოკომპოზიტური ფხვნილების მიღების 

ერთსაფეხურიანი მეთოდი. კომპონენტების შემცველი ნაერთების გახსნით ან ჰომოგენიზირებით 

სხვადასხვა ორგანულ გამხსნელში მიღებულია თხევადი პრეკურსორები. ორგანული გამხსნელები ამ 

შემთხვევაში წარმოადგენენ ასევე ნახშირბადის წყაროს ბორის კარბიდის წარმოსაქმნელად.  მათი 

თერმული დამუშავებით შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე მიიღება ფხვნილოვანი კომპოზიტები, 

რომლებიც   წარმოადგენენ არა კომპონენტთა უბრალო ნარევს, არამედ ულტრადისპერსულ  

სისტემებს. ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფხვნილების კომპაქტირებით  მიღებულ 

მასალებში (ნაკეთობებში)  ნანოსტრუქტურის შესანარჩუნებლად და  მექანიკური თვისებების 

ასამაღლებლად. 

88. Dolaberidze N.M., Tsitsishvili V.G., Mirdzveli N.A., Nijaradze M.O., Amiridze Z.S., Khutsishvili B.T., Kapanadze 
T.V., Virsaladze K.T. Formation of target gel and crystallization of zeolite NaX. VI International Conference 

“Chemistry & Chemical Technology”, 23-27 September 2019, Erevan, Armenia, Conference proceedings (ISBN 

978-9939-1-0983-1), p. 46-48. მიზანმიმართული გელწარმოქმნა და NaX ცეოლითის კრისტალიზაცია. 

სტატიაში მოცემულია მჟავით დამუშავებული ბუნებრივი ფილიპსიტიდან მიღებული 

ალუმინსილიკატური გელის წარმოქმნისა და NaX ცეოლითის მიღების მიზნით მისი 

ჰიდროთერმული კრისტალიზაციის პროცესის კვლევის შედეგები. მიღებული პროდუქტი 

ხასიათდება მაღალი ფაზური შემცველობით, კუთრი ზედაპირითა და მიკროფორების მოცულობით. 
https://www.researchgate.net/publication/336798020_Formation_of_Target_Gel_and_Crystallization_of_Zeolite_

NaX  

89. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Modification of natural analcime. International 

Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry” dedicated to the 60
th

 anniversary from the 

foundation of the Institute of Chemistry, 9-11 October 2019, Chisinau, Republic of Moldova, Book of Abstracts  

(ISBN 978-9975-62-428-2), p.28. ბუნებრივი ანალციმის მოდიფიცირება. მოხსენების თეზისი ეხება 

საქართველოს ადგილმდებარეობების (ჩაჩუბეთი და გელათი) ანალციმების მჟავური დამუშავების 

შედეგების განხილვას. ხაზგასმულია, რომ კლინოპტილოლიტისა და სხვა მაღალსილიციუმიან 

ცეოლითებისაგან განსხვავებით, ანალციმის სრული დეალუმინირება შეუძლებელია; მჟავით 

დამუშავებული ანალციმი მეტწილად ინარჩუნებს ცეოლითურ მიკროფოროვან სტრუქტურას და 

ხასიათდება შედარებით მაღალი სორბციული ტევადობით წყლისა და ბენზოლის მიმართ 

წარმოქმნილი მეზოფორების (საშუალო დიამერტი 200 ნმ) ხარჯზე. მოხსენების მეორე ნაწილი ეხება 

მჟავით დამუშავებული ანამციმის გადაკრისტალებას LTA ტიპის ცეოლითში. DOI: 

10.13140/RG.2.2.13439.56483 https://www.researchgate.net/publication/336653792 

https://www.researchgate.net/publication/336718322_Bactericidal_Phillipsites_for_Water_Treatment
https://www.researchgate.net/publication/336799765_Structure_of_BisLidocaine_TetrathiocyanonickelateII_Dinydrate
https://www.researchgate.net/publication/336799765_Structure_of_BisLidocaine_TetrathiocyanonickelateII_Dinydrate
https://www.researchgate.net/publication/336798020_Formation_of_Target_Gel_and_Crystallization_of_Zeolite_NaX
https://www.researchgate.net/publication/336798020_Formation_of_Target_Gel_and_Crystallization_of_Zeolite_NaX
https://www.researchgate.net/publication/336653792
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90. K.Ebralidze, M.Tsitsgi, I.Rubashvili, V.Tsitsishvili. Sequental extraction of valuable products from citrus and 

apple wastes. Ibidem, p. 45. ციტრუსის და ვაშლის კანიდან  ღირებული პროდუქტების 

თანმიმდევრობითი ექსტრაქცია. მოხსენების თეზისი ეხება ციტრუსისა და  ვაშლის გადამუშავების 

შედეგად დარჩენილი აგროინდუსტრიული ნარჩენიდან ღირებული პროდუქტების თანმიმდევრული 

ექსტრაქციის სქემების შემუშავებას. ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების შედეგად დარჩენილი 

ნარჩენის გადამუშავების თანამედროვე მიდგომები ფოკუსირდება სრულ უტილიზაციასა და ეკო-

მეგობრული მეთოდების გამოყენებზე, რომლებიც საჭიროებენ სტანდარტულ ინდუსტრიულ 

დანადგარს. შემუშავებულია როგორც სუპერკრიტიკული და ულტრაბგერითი,  ასევე 

ალტერნატიული დაბალბიუჯეტიანი ექსტრაქციის მეთოდები. თითოეული სქემისთვის 

დადგენილია ოპერატიული პარამეტრები. მეთოდები არის სწრაფი და ეფექტური, რაც 

უზრუნველყოფს მიზნობრივი პროდუქტის მაღალ სელექურობას და გამოსავალს. DOI: 

10.13140/RG.2.2.27700.19848 

91. K.Amirkhanashvili, A.Sobolev, N.Zhorzholiani, V.Tsitsishvili, T.Vardosanidze. Crystal structure of bis(lidocaine) 

tetrathiocyanonickelate(ii) dihydrate. Ibidem, p.67. ბის(ლიდოკაინის) ტეტრააციდოკობალტ(II)დიჰიდრატის 

სტრუქტურა. აღწერილია  ლიდოკაინის შემცველი ნიკელის კოორდინაციული  ნაერთის 

მონოკრისტალის (LidH)2[Ni(NCS)4](H2O)2]-ის აღნაგობა. დადგენილია,რომ ნაერთი კრისტალდება 

მონოკლინურ სივრცით ჯგუფში შემდეგი პარამეტრებით: a = 18.3509(5), b = 7.6532(2), c = 14.9585(4) Å, 

= 109.964(2)°, V=1974.57(9)Å3, and Z = 2 (Cambridge Crystallographic Data Centre 1859310). Ni2+ იონი 

კოორდინირებს თიოციანატ-აციდოლიგანდთან  აზოტის ატომის საშუალებით და წარმოქმნის 

ოქტაედრულ ანიონს [Ni(NCS)4](H2O)2]2-, რომელიც დაკავშირებულია გარე საკოორდინაციო სივრცეში 

არსებულ ორ პროტონირებულ ლიდოკაინის LidH+ კატიონთან. იონურ-კოორდინაციული ბმის გარდა 

ანიონი და კატიონი ერთმანეთს უკავშირდებიან წყალბადური ბმებითაც: გოგირდის S1 ატომი 

დაკავშირებულია წყალბადის ატომებთან, კოვალენტურად მიერთებულია აზოტის N111 და 

ნახშირბადის C113 ატომებთან,;ხოლო ატომი S2 ქმნის H- ბმას ნახშირბადის  C116 ატომთან .წყლის 

მოლეკულების წყალბადის ატომებიც ჩართულია წყალბადურ ბმებში, ჟანგბადის O01W და 

მეზობელი გოგირდის  S2ii და S2ii ატომებს შორის. DOI: 10.13140/RG.2.2.24344.75520 

92. N.Barbakadze, V.Tsitsishvili, M.Japaridze, L.Nadaraia, T.Korkia, R.Chedia. New carbon precursors for synthesis 

of graphene and its oxides. Ibidem, p. 159. ახალი ნახშირბადული პრეკურსორები გრაფენისა და მისი 

ოქსიდების სინთეზისათვის. თეზისში აღწერილია გრაფიტის ფირფიტის ნარჩენების გამოყენების 

შესაძლებლობა  გრაფენის ოქსიდის, აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის და გრაფენის მისაღებად.   

გრაფენი და მისი ოქსიდები მიღებულია მაღალ ტემპერატურაზე (1000-2100°C) გამოყენებული 

გრაფიტის ფირფიტების დაჟანგვით.  ნარჩენების დაფქვა განხორციელდა სველი და მშრალი  

მეთოდებით. SEM ანალიზით დადგენილია, რომ ფხვნილის ყოველი ნაწილაკი შედგება ერთმანეთზე 

დახვეული ფენებისაგან, რომელთა სისქე ~0.5μm-ია. გრაფენის ოქსიდი სინთეზირებულია სხვადასხვა 

დამჟანგველი სისტემის გამოყენებით (KMnO4–NaNO3–H2SO4, KMnO4–H2SO4-H3PO4 და KMnO4–H2SO4). 

93. N.Khetsuriani, E.Topuria, V.Tsitsishvili, M.Chkhaidze. Biomarkers of Georgian petroleum. Ibidem, p. 224. 
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ალგებრის მათემატიკური ლოგიკის გეომეტრია ტოპოლოგიის  მათემატიკური ანალიზის
დიფერენციალური განტოლებების მათემატიკური ფიზიკის დრეკადობის მათემატიკური
თეორიის თეორიული ფიზიკის ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის

9 წლის დეკემბრის მონაცემებით ინსტიტუტში ირიცხება 55 მეცნიერ თანამშრომელი
მათ შორის 4 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 1 საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, 29 ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
და 25 ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატია  

 

 
2019 წელს გამოქვეყნებული და გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები

იხ დანართი  
 

2019 წელს გამოქვეყნდა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 1 მონოგრაფია და 87 სტატია, მათ 
შორის 45 სტატია - იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში; გამოსაქვეყნებლად გადაეცა 2 სახელმძღვანელო 
და 27 სტატია. 

 
 

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2019 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან 
ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით  

 
9 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ შემდეგ საგრანტო პროექტებში: 

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 10 სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური 
კვლევებისათვის; 

 2 გრანტი უცხოური ფონდებიდან. 
 
 

სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ 
(იხ. დანართი 2) 

 
2019 წელს შედგა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 70 სამეცნიერო მივლინება უცხოეთის 

სამეცნიერო ცენტრებში ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების, კონფერენციებში მონაწილეობის, 
სემინარებზე მოხსენებების და ლექციების წასაკითხად.  
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ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა 

(იხ. დანართი 3) 
 

ინსტიტუტი გამოსცემს სამ საერთაშორისო ჟურნალს: 
 ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები (Transactions of A. Razmadze 

Mathematical Institute) 
 საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი (Georgian Mathematical Journal) 
 მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში (Memoirs on Differential 

Equations and Mathematical Physics) 
 

 
ინსტიტუტის მიერ ან თანამონაწილეობით ჩატარებული კონფერენციები 

 
 თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი 

აკადემიკოს ნოდარ ბერიკაშვილის 90 წლისთავისადმი, თბილისი, 25 – 28 თებერვალი, 2019 წ.; 

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში – WBVP-2019, ბრნო, ჩეხეთის 
რესპუბლიკა, 27 - 30 მაისი, 2019 წ. (http://czge.math.cas.cz/2019); 

 საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-
2019, თბილისი, 7-9 დეკემბერი, 2018 წ. (http://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2019/workshop_2019.htm); 

 IV ვორკშოპი დისკრეტულ მათემატიკაში, თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 24 – 25 დეკემბერი, 2019 წ. 
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2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის კრებსითი ინფორმაცია 
 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
1 M. Bakuradze,  

V. Vershinin 
On Addition Theorems Related to 
Elliptic Integrals, Proceedings 
Steklov Inst. Math. 305:Issue1, 
2019, pp 22–32 

DOI 
https://doi.org/10.1134/S0081543819030027 

 

2 M. Bakuradze,  
V. Vershinin,  

On formal group laws over the 
quotients of Lazard’s ring, 
Georgian Mathematical Journal, 
Volume 26, Issue 2, Pages 159–
164, ISSN (Online) 1572-9176, 
ISSN (Print) 1072-947X,   

 https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2022 

3 G. Berikelashvili, 
M. Mirianashvili 

Georgian Math. J. 26 (2019), no. 
3, 341-349 

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2018-0075 

4 G. Bezhanishvili,  
D. Gabelaia,  
J. Harding,  
M. Jibladze 

Applied Categorical Structures, 
Volume 27, Issue 6, pp 663–686  

https://doi.org/10.1007/s10485-019-09573-x 

5 T. Buchukuri 
O. Chkadua 
D. Natroshvili 

Mixed and crack type dynamical 
problems of electro-magneto-
elasticity theory, pp 20 (Accepted 
for publication) Georgian 
Mathematical Journal Germany,  
De Gruyter   

Online ISSN 1572-9176 

6 T. Buchukuri 
R. Duduchava 

Shell Equations in Terms of 
Gűnter's  Derivatives, Derived by 
the  - Convergence, pp 20 
(Accepted for publication) 
Georgian Mathematical Journal 
Germany,  De Gruyter   

Online ISSN 1572-9176 

7 J. M. Casas,  
T. Datuashvili,  
M. Ladra 

Georgian Math. J., 26 (2019), no. 
2, 177–197. 

DOI: http://doi.org/10. 1515/gmj-2019-2015 

8 J. M. Casas, 
E. Khmaladze, 
N. Pacheco-Rego 

Linear and Multilinear Algebra, 
Published online: 
 02 May, 2019. 

doi.org/10.1080/03081087.2019.1612833 
 

9 O. Chkadua  
S. Mikhailov   
D. Natroshvili 

Localized Boundary-Domain 
Singular Integral Equationsof 
Robin Type  Problem for Self-
Adjoint Second Order Strongly 
Elliptic PDE Systems. pp 20 
(Accepted for publication) 
Georgian Mathematical Journal 
Germany,  De Gruyter   

Online ISSN 1572-9176 

10 G.  Donadze, 
M. Ladra, 
P. Paez-Guilan 

Proceedings of the Royal Society 
of Edinburgh, Section A. 

DOI:10.1017/prm.2018.150 

11 R. Duduchava Mellin convolution equations, 
Conference OTHA 2018, Rostov-
on-Don, Russia,  Proceedings in 
Mathematics & Statistics, Springer,  
2019, 153-174.  

ISSN: 2194-1009 

12 D. E. Edmunds,  
V. Kokilashvili,  
A.Meskhi  

Mathematische Nachrichten,   
292(2019), No.10,  2174-2188.  
 

DOI: 10.1002/mana.201800239. 

13 D. E. Edmunds, Studia Math.  249(2019), 143- DOI: 10.4064/sm180204-20-8. 
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 A.Meskhi 162 
14 L Ephremidze,  

E. Shargorodsky,  
I. Spitkovsky 

J. Lond. Math. Soc. (2) (2019) 
 

DOI:10.1112/jlms.12258 

15 J. Gomez-Torrecillas 
B. Mesablishvili 
 

Transactions of the American 
Mathematical Society, 371 (2019), 
no.12, 8255-8295. 

DOI: https://doi.org/10.1090/tran/7625 

16 M. Jibladze, 
T. Pirashvili 

Journal of Homotopy and Related 
Structures (2019): pp 1-17 

https://doi.org/10.1007/s40062-019-00248-x 

17 O. Jokhadze, 
S. Kharibegashvili, 
N. Shavlakadze 

Izv. Ross. Akad. Nauk, MTT 2 
(2019), 101-110 (in Russian); 
translation in Mechanic of solids 

DOI: 10.1134/S05723299190100331 

18 T. Kadeishvili Georgian Mathematical Journal, 
De Gruyter. Volume 26, Issue 2, 
Jun 2019 

Doi 10.1515/gmj-2017-0029 

19 A. Kharazishvili Real Analysis Exchange, v. 44, No 
1, 2019, 217-228.  

DOI: 10.14321/realanalexch.44.1.0217 

20 A. Kharazishvili Georgian Mathematical Journal, 
v. 26, No 4, 2019, 625-628. 

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2046 
 

21 S. Kharibegashvili,  
B. Midodashvili 

Ukraïn. Mat. Zh. 71 (2019), no. 8, 
1123-1132 (in Russian) 

ISSN: 0041-6053, 1027-3190 

22 S. Kharibegashvili,  
B. Midodashvili 

Complex Var. Elliptic 
Equ. 64 (2019), no. 5, 766-776 

DOI: 10.1080/17476933.2018.1508286 

23 T. G. Khunjua a.o. European Physical Journal C79 
(2019) no.2, 151.  

 

24 T. G. Khunjua a.o. JHEP (2019) 2019: 6  
25 T. G. Khunjua a.o. Phys. Rev. D100 (2019), 034009  
26 T. G. Khunjua a.o. J. Phys. Conf. Ser., Volume 1390 

(2019), pp. 012015, 
 

27 A. Khvedelidze a.o. J Math Sci 240, 617–633 (2019)  doi:10.1007/s10958-019-04379-7 
28 I. T. Kiguradze Differ. Uravn. 55 (2019), no. 5, 

607-624 (in Russian); translation 
in Differ. Equ. 55 (2019), no. 5, 
591-608.  

DOI: 10.1134/S0012266119050021 

29 I. T. Kiguradze Differ. Uravn. 55 (2019), no. 6, 
792-802 (in Russian); translation 
in Differ. Equ. 55 (2019), no. 6, 
776-786. 

DOI: 10.1134/S0012266119060053 

30 A. Kirtadze Georgian Mathematical Journal, 
Vol. 26. issue 4. pp. 537-545. 

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2047 
 

31 V. Kokilashvili Dokl. RAN (in Russian), 
489(2019), No 4. Engl. Translation 
in: Doklady Mathematics, 
100(2019), No 3, 1-3 

DOI: 10.1134/S1064562419060139 
 

32 V. Kokilashvili,   
M. Mastylo, 
A.Meskhi  

Nonlinear Analysis, 188(2019), 
70–79,   

https://doi.org/10.1016/j.na.2019.05.011. 

33 V. Kokilashvili,  
M. Mastylo, 
A. Meskhi 

The Journal of Geometric 
Analysis 

https://doi.org/10.1007/s12220-019-00159-6, 
2019. 

 
34 V. Kokilashvili,  

M. Mastylo,  
A. Meskhi  

Fractional Calculus and Applied 
Analysis, 22 (2019),   No 5, 1269–
1283. 

DOI: 10.1515/fca-2019-0067. 

35 V. Kokilashvili,  Studia Sci. Math. Hungarica, 56 DOI: 10.1556/012.2019.56.2.1425. 
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A. Meskhi, 
H. Rafeiro  

(2), 211–232 (2019), 211-232. 

36 V. Kokilashvili,   
A. Meskhi,  
M. A. Raguza  

Rendiconti Lincei Matematicae 
Applicazioni Rend. Lincei Mat. 
Appl. 30 (2019), 67–92. 

DOI 10.4171/RLM/836. 
 

37 A. Kvinikhidze  a.o. Physical Review C 99 (2019) no.3, 
034001 

 

38 G. Lavrelashvili a.o. 
 

Phys. Rev. D 100 (2019) no.12,  
125006; 

arXiv:1906.07033 

39 V.  Lomadze Georgian Math J. 26  (2019) 287 -  
293. 

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2017 

40 V.  Lomadze Discrete Mathematics, Elzevier,  
342 (2019), 784-792. 

 DOI:  10.1016/j.disc.2018.11.010 
 

41 O. Purtukhia,  
Z. Zerakidze 

Ukrainian Mathematical 
Journal, September 2019, Volume 
71, Issue 4, pp. 554–571 

DOI 10.1007/s11253-019-01663-2 

42 M. Rivera,  
S. Saneblidze 

J. Homotopy Relat. 
Struct. 14 (2019), no. 2, 393-410 

https://doi.org/10.1007/s40062-018-0216-4 

43 S. Saneblidze Georgian Math. J., 26 (2)   (2019),   
303-310. 

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2016 

44 N. Shavlakadze,  
N. Odishelidze,  
F. Criado-Aldeanueva 

Mathematics and Mechanics of 
Solids 24 (2019), no. 4, 968-978 

DOI: https://doi.org/10.1177/1081286518762620 

45 D. Zangurashvili Algebra Universalis, published 
online: 29 November, 2019.  

doi.org/10.1007/s00012-019-0630-4 

 
 
2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 
1 G. Arabidze 

 
Bulletin of the Georgian 
National Academy of 
Sciences, vol. 13 (2019), no. 3. 

ISSN - 0132 - 1447 
 

2 M. Ashordia Mem. Differential Equations 
Math. Phys. 78 (2019), 1-162 

ISSN 1512-0015 

3 M. Ashordia,  
M. Kutsia, 
M. Talakhadze 

Mem. Differential Equations 
Math. Phys. 77 (2019), 105-
113  

ISSN 1512-0015 

4 T. Buchukuri, 
R. Duduchava 

Solvability and Numerical 
Approximation of the Shell 
Equation Derived by the  -
Convergence, pp 18 (Accepted 
for publication) 
Memoirs on Differential 
Equations and Mathematical 
Physics  

ISSN 1512-0015 

5 J. M. Casas,   
N. Inassaridze,  
M. Ladra, S. Ladra 

Bulletin of the Georgian 
National Academy of 
Sciences, vol. 13 (2019), no. 1. 

ISSN - 0132 - 1447 

6 O. Dzagnidze Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), №2, 91-93 

ISSN 2346-8092 

7 O. Dzagnidze,   
I.Tsivtsivadze 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), №1, 33-35. 

ISSN 2346-8092 

8 A. Elashvili,  
M. Jibladze, 
V. Kac 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173, 2, 2019, 95-100 

ISSN 2346-8092 
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9 L. Ephremidze,  
N. Salia, 
I. Spitkovsky 

Trans. A.Razmadze Math. 
Inst., 173(2019), №3, 31-36 

ISSN 2346-8092 

10 D. Gabelaia,  
K. Gogoladze,  
M. Jibladze,  

E. Kuznetsov,  

L. Uridia 

An axiomatization of the $d$-
logic of planar 
polygons. Language, logic, 
and computation, 147--165, 
Lecture Notes in Comput. Sci., 
11456, Springer, Berlin, 2019 

https://doi.org/10.1007/978-3-662-59565-7_8 

11 R. Gachechiladze Dynamical contact problems 
with regard to friction of 
couple-stress viscoelasticity 
for  inhomogeneous 
anisotropic bodies, 27 pp. 
(Accepted for publication) 
Memoirs on Differential 
Equations and Mathematical 
Physics 

ISSN 1512-0015 

12 N. Inassaridze 
E. Khmaladze 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), 101-104 

ISSN: 2346-8092 

13 V. Jaoshvili, 
B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

Reports of Enlarged Sessions 
of the Seminar of I. Vekua 
Institute of Applied 
Mathematics, 2019, Vol. 33  

ISSN = {1512-0066} 
 

14 T. Kadeishvili Trans. A. Razmadze Math. 
173 (2019), no. 2, 105 – 110 

ISSN 2346-8092 

15 D. Kapanadze Trans. A. Razmadze Math. 
Inst.173 (2019), 111–119 

ISSN 2346-8092 

16 G. Kapanadze,  
L. Gogolauri 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), no. 2, 121-
125 

ISSN 2346-8092 

17 A. Kharazishvili Bulletin of TICMI, v. 23, No  
1, 2019, 77-81. 

ISSN 1512-0082 

18 A. Kharazishvili Bulletin of TICMI, v. 23, No 
2, 2019, 5-12. 

ISSN 1512-0082 

19 A. Kharazishvili European Journal of 
Mathematics, v. 5, issue 1, 
2019, 81-90. 

ISSN 2199-675X 
 

20 A. Khvedelidze,  
V. Abgaryan,  
A. Torosyan, 

Записки научных семинаров 
ПОМИ, т. 485, 5-23, 2019 

 

21 V. Kokilashvili Trans. A.Razmadze Math. 
Inst. 173(2019), no 3, 161-162 

ISSN 2346-8092 

22 V. Kokilashvili Bulletin of the Georgian 
National Academy of 
Sciences, 13(2019), No 3, 7-11 

ISSN - 0132-1447 
 

23 V. Kokilashvili,   
A. Meskhi 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173(2019), No 2 
127-131. 

ISSN 2346-8092 

24 V. Kokilashvili,  
Ts. Tsanava 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), no 2, 133-
136. 

ISSN 2346-8092 

25 V. Kokilashvili,  
Ts. Tsanava 

Trans. A.Razmadze Math. 
Inst. 173(2019), no 3, 163-166 

ISSN 2346-8092 

26 S. Kukudzhanov Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), no. 1, 71-82 

ISSN 2346-8092 

27 B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

Reports of Enlarged Sessions 
of the Seminar of I. Vekua 
Institute of Applied 
Mathematics, 2019, Vol. 33  

ISSN = {1512-0066} 
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28 M. Mania Materials of the conference: 
Application of random 
processes and mathematical 
statistics in financial 
economics and social sciences 
IV, GAU, Tbilisi, 2019, pp. 
29-35 

 

29 B. Mesablishvili  Transactions of A. Razmadze 
Mathematical Institute, 173  
(2019), no.2, 137-155.  

ISSN: 2346-8092 

30 N. Partsvania Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), no. 2, 157-
160 

ISSN 2346-8092 

31 O. Purtukhia, 
Z. Zerakidze 

Bulletin of TICMI (Tbilisi 
International Centre of math-
ematics and Informatics), 
Volume 23, No. 2, 2019 

ISSN = {1512-0082} 

32 S. Saneblidze Trans. A. Razmadze Math. 
173 (2019), no. 2, 161 - 164 

ISSN 2346-8092 

33 L. Shapakidze Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), no. 3, 167-
171 

ISSN 2346-8092 

34 N. Shavlakadze,  
G. Kapanadze,  
L. Gogolauri 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), no. 1, 103-
110 

ISSN 2346-8092 

35 N. Shavlakadze, 
S. Kharibegashvili, 
O. Jokhadze 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), no. 2, 165-
168 

ISSN 2346-8092 

36 Sh. Tetunashvili Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173(2019), No 3, 177-
179. 

ISSN 2346-8092 

37 Sh. Tetunashvili,  
T. Tetunashvili 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173(2019), No 2, 169-
172. 

ISSN 2346-8092 

38 Sh. Tetunashvili,  
T. Tetunashvili 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173(2019), No 2, 173-
174. 

ISSN 2346-8092 

39 Sh. Tetunashvili, 
T. Tetunashvili 

Trans. A. Razmadze Math. 
Inst. 173(2019), No 3, 173-
176. 

ISSN 2346-8092 

40 T. Toronjadze, 
T. Uzunashvili 

Materials of the conference 
Application of random 
processes and mathematical 
statistics in financial 
economics and social sciences 
IV, GAU, Tbilisi, 2019, pp. 
23-28 

 

41 L. Uridia,  
D. Walther  

Proceedings of the 5th lobal 
Conference on Artificial 
Intelligence, vol 65, 13 

 

42 D. Zangurashvili Bulletin of the Georgian 
National Academy of 
Sciences, vol. 13 (2019), no. 2,  
7-10 

ISSN - 0132 - 1447 
 

43 D. Zangurashvili Bulletin of the Georgian 
National Academy of 
Sciences, vol. 13 (2019), no. 3,  
12-17 

ISSN - 0132 - 1447 
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5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეც-

ნიერო ფონდი, 
ქვეყანა 

პროექტის 
საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში 
ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 
განხორციელების 

პერიოდი 

1 ჰუმბოლდტის 
ფონდი.  
წამყვანი 
ორგანიზაცია 
Helmholz center, 
Munich, Germany 

 1. Messoud 
Effendiev -
ხელმძღვანელი 
2. როლანდ 
დუდუჩავა -
კოორდინატორი 
3. მედეა ცაავა-
შემსრულებელი 

Long-time dynamics of 
elliptic and parabolic sys-
tems involving an-
omalous  diffusion and 
irreversibility 

01.04.2020 - 
31.03.2023. 

2 Ministerio de 
Economía y 
Competitividad, Spain 

MTM2016-79661-P მანუელ ლადრა 
(ხელ-ლი); 
მკვლევარები: 
ხოსე მანუელ 
კასასი, ნიკოლოზ 
ინასარიძე, 
ემზარ ხმალაძე,  
გურამ დონაძე, 
ხავიერ გარსია 
მარტინესი, 
რაფაელ 
ფერნანდეს 
კასადო, 
პილარ პაეს 
გუილანი, ბახრომ 
ომიროვი, 
უტკირ 
როზიკოვი 

Homology, homotopy 
and categorical invariants 
in groups and 
nonassociative algebras 

2017 - 2020 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი პროექტის სათაური 

პროექტის 
განხორციელების 

პერიოდი  
1 DI 18-118         როსტომ გეწაძე   

        (პროექტის ხელ-ლი) 
ალ   ალექსანდრე მესხი 

 (პროექტის ხელ-ლი) 
         ვახტანგ კოკილაშვილი 

(პროექტის 
კოორდინატორი) 

         შაქრო ტეტუნაშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)   
თენგიზ ტეტუნაშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)  
ლაშა ეფრემიძე 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)   
ცირა ცანავა 
(ძირითადი 

ინტეგრალური ოპერატორები 
არასტანდარტულ ფუნქციურ 
სივრცეებში; ფურიეს ანალიზისა 
და ვეივლეტების თეორიის ახალი 
ასპექტები 

13.12.2018-
13.12.2021 
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შემსრულებელი)   
გიორგი იმერლიშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 
ნიკა სალია 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 

2 FR-18-2499 ვახტანგ კოკილაშვილი 
 (პროექტის ხელ-ლი) 
 ალექსანდრე მესხი 
 (პროექტის 
კოორდინატორი)          
შაქრო ტეტუნაშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)   
თენგიზ ტეტუნაშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)  
ლაშა ეფრემიძე 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)   
ცირა ცანავა 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)   
გიორგი იმერლიშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 
ნიკა სალია 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 

ახალი მიდგომები თანამედროვე 
ანალიზში მეტრიკულ სივრცეებ-
ზე, მრავალგანზომილებიან და 
გამოყენებით ჰარმონიულ ანალიზ-
ში. გამოყენებები კერძოწარმოებუ-
ლებიან დიფერენციალურ განტო-
ლებებში 

22.02.2019-
22.02.2022 

3 FR-18-6190 ალექსი კირთაძე 
(სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი), 
ალექსანდრე 
ხარაზიშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი),  
ნინო რუსიაშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი),  
მარიკა ხაჩიძე 
(ძირითადი 
შემსრულებელი)  
თამარ ქასრაშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 

ინვარიანტული ზომების ზოგიერ-
თი ალგებრულ-ტოპოლოგიურ 
თვისება და მათი გამოყენებები 
 

22.02.2019-
22.02.2022 

4 DI/2016 -16 
"თხელი გარსები 
ლიფშიცის 
საზღვრით“ 

ე. შარგოროდსკი, 
(პროექტის 
ხელმძღვანელი) 
რ. დუდუჩავა 
(პროექტის 
ხელმძღვანელი) 
თ. ბუჩუკური 
 (ძირითადი 

"თხელი გარსები ლიფშიცის 
საზღვრით“ 

20.10.2016 – 
19.10.2019 
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შემსრულებელი) 
მ. ცაავა 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 
გ. ტეფნაძე 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 

5 FR-18-126 ნატროშვილი დავით 
(სამეცნიერო  
ხელმძღვანელი)     
ჭკადუა ოთარ  
(ძირითადი შემ-
სრულებელი)  
ბუჩუკური თენგიზ  
 (ძირითადი 
შემსრულებელი) 
მრევლიშვილი მაია  
(ძირითადი 
შემსრულებელი)  
ჭკადუა გიორგი  
(ძირითადი 
შემსრულებელი)  

„თერმო-ელექტრო-მაგნიტო 
დრეკადობის თეორიის დინამიკის 
შერეული საკონტაქტო ამოცანების 
მათემატიკური ანალიზი და  
დაკავშირებული 
ურთიერთქმედების ამოცანები 
სხვადასხვა განზომილებიანი 
ველებისათვის“ 

25.02.2019 -
25.02.2021 

6 FR  217 614 მ. ბაკურაძე, 
ხელმძღვანელი 

კობორდიზმების, K-თეორიის და 
მარუჟების სივრცის 
კოჰომოლოგიების ჰომოტოპიური 
ინვარიანტები  
 

2017-2020 

7 CNRS მ. ბაკურაძე, 
ხელმძღვანელი 

ალგებრული ტოპოლოგიის 
ზოგიერთი  ამოცანები, 
კობორდიზმი K-თეორია და 
ფორმალური ჯგუფები. 

2017-2020 

8 Volkswagen მ. ბაკურაძე, ბორდის 
წევრი 

International PhD program at TSU 2017-2022 

9 FR-18-10849 ა. მარცინკოვსკი 
(ხელმძღვანელი); 
ა. პაჭკორია (ძირითადი 
შემსრულებელი); 
მ. ჯიბლაძე (ძირითადი 
შემსრულებელი); 
დ. ზანგურაშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი, 
კოორდინატორი); 
გ. ნადარეიშვილი 
(ძირითადი 
შემსრულებელი) 

სტაბილური სტრუქტურები 
ჰომოლოგიურ ალგებრაში 

2019-2021 

10 FR17_354 ა. კვინიხიძე (ძირითადი 
მონაწილე) 

ვაინბერგის მოდიფიცირებული 
მიდგომა ბარიონ-ბარიონული 
ურთიერთქმედების SU(3) 
სექტორში” 

2017-2020 
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7. სხვა შედეგები:  
 
7.1. პუბლიკაციები საერთაშორისო კონფერენციების მასალებში 

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები 

კონფერენციის სახელწოდება, 
ჩატარების ადგილი და დრო 

პუბლიკაციის ციფრული 
ინდიკატორი 

1 M. Ambroladze,  
G. Berikelashvili 

International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations – QUALITDE-2019, Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019 

E ISSN 1512-3391 

2 B. Anjafaridze, 
M. Ashordia 

International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations – QUALITDE-2019, Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019 

E ISSN 1512-3391 

3 M. Ashordia International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations – QUALITDE-2019, Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019 

E ISSN 1512-3391 

4 R. Duduchava Caucasian Mathematics Conference III  24-
30 August, 2019, Rostov, Russia 

 

5 R. Duduchava International Workshop on Operator Theory 
and Applications (IWOTA 2019)22-26 July, 
2019, Lissabon, Portugal 

 

6 R. Duduchava ISAAC Congress, Aveiro, Portugal, July 
29-August 2, 2019 

 

7 R. Duduchava International Workshop BEM & Kinetics on 
the Saar, June 4-7, 2019, Saarbrucken, 
Germany 

 

8 V. Jaoshvili, 
B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

XXXIII International Enlarged Sessions of 
the Seminar of Ilia Vekua Institute of 
Applied Mathematics, Tbilisi, Georgia 

ISSN = {1512-0066} 
http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/

2019 
9 O. Jokhadze,  

S. Kharibegashvili 
International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations – QUALITDE-2019, Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019 

E ISSN 1512-3391 

10 O. Jokhadze,  
S. Kharibegashvili, 
N. Shavlakadze 

VI International Conference on Topical 
Problems of Continuum Mechanics, 
Dilijan, Armenia, October 1-6, 2019 

 

11 O.  Jokhadze, 
N. Shavlakadze 

GAMM-2019, 90th Annual Meeting, 
Vienna, Austria, February 18-22, 2019 

ISBN 978-3-903024-84-7 

12 S. Kharibegashvili International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations – QUALITDE-2019, Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019 

E ISSN 1512-3391 

13 I. Kiguradze International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations – QUALITDE-2019, Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019 

E ISSN 1512-3391 

14 B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

XXXIII International Enlarged Sessions of 
the Seminar of Ilia Vekua Institute of 
Applied Mathematics, Tbilisi, Georgia 

ISSN = {1512-0066} 
http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/

2019 
15 B. Mamporia, 

O. Purtukhia 
X International Conference of the Georgian 
Mathematical Union, Batumi, Georgia 

http://www.gmu.ge/Batumi2019/ENG/ind
ex.html 

16 B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

International Conference on Probability Theory 
and Statistics dedicated to the 75th birthday of 
Professor Estate V. Khmaladze, Tbilisi, Georgia 

http://khmaladze-75-tbilisi-2019.tsu.ge 

17 N. Partsvania Czech-Georgian Workshop on Boundary  
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Value Problems – WBVP-2019, Brno, 
Czech Republic, May 27-30, 2019 

18 N. Partsvania International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations – QUALITDE-2019, Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019 

E ISSN 1512-3391 

19 O. Purtukhia, 
Z. Zerakidze 

X International Conference of the Georgian 
Mathematical Union, Batumi, Georgia 

http://www.gmu.ge/Batumi2019/ENG/ind
ex.html 

 
7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ 
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები 

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების 
ადგილი 

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  
DOI ან ISSN 

1 თ. ბუჩუკური,  
დ. ნატროშვილი,  
ო. ჭკადუა 

X Annual International Conference of the Georgian 
Mechanical Union, 2-6 September, 2019, Batumi, 
Georgia   

 

2 რ. დუდუჩავა Shell equation derived by the Г-convergence,  
X Annual International Conference of the Georgian 
Mechanical Union, 2-6 September, 2019, Batumi, 
Georgia   

 

3 რ. დუდუჩავა Г-კრებადობა და გარსის განტოლება 
ა.რაზმაძის მათმატიკის ინსტიტუტის 
ყოველწლიური კონფერენცია, 23 - 28 
თებერვალი, 2019, თბილისი 

 

4 დ. კაპანაძე დიფრაქციის ამოცანები ორგანზომილებიან 
ბადისებრ  სტრუქტურებში 

 

5 ო. ფურთუხია 
 

11-15 თებერვალი, 2019, თბილისი, მეშვიდე 
ყოველწლიური საფაკულტეტო სამეცნიერო 
კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში 

http://conference.ens-
2019.tsu.ge/ 

6 ო. ფურთუხია 
 

25-28 თებერვალი, 2019, თბილისი, თსუ 
ანდრია რაზმაძის მათემატიკის 
ინსტიტუტის კონფერენცია 

http://rmi.tsu.ge/ 

7 ემზარ ხმალაძე X International Conference of Georgian Math. 
Union, Batumi 

 

 
7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

1 A. Elashvili, M. Jibladze, V. Kac Progress in Mathematics, Chapter in 
the Book, Springer 

ISBN 978-3-030-23531-4 

 
7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

1 ა. ხარაზიშვილი საქართველოს მეცნიერებათა 
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განყოფილებათა ანგარიშები 
 

მათემატიკური ანალიზის განყოფილება 
 

ვახტანგ კოკილაშვილი (განყოფილების გამგე, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 
ალექსანდრე ხარაზიშვილი (უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ლაშა ეფრემიძე  (მთავარი 
მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე მესხი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ომარ ძაგნიძე  
(უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე კირთაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 
შაქრო ტეტუნაშვილი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ეთერ გორდაძე (მეცნიერი თანამშრომელი) 
 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
1.1. 

№ 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით  

პროექტის 
დაწყების და 
დამთავრები

ს წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით)  

1 კვლევები აბსტრაქტულ ანალიზსა, 
მრავალგანზომილებიან ჰარმონიულ ანალიზში, 
ზომიან მეტრიკულ სივრცეებზე განსაზღვრული 
ახალი ფუნქციური სივრცეებისა და ინტეგრალური 
გარდაქმნების თეორიაში. გამოყენებები 
კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ 
განტოლებებში 
მათემატიკა, მათემატიკური ანალიზი 

2019-2023 ვახტანგ კოკილაშვილი (პროექტის 
ხელმძღვანელი) 

ალ   ალექსანდრე მესხი (მკვლევარი)          
         შაქრო ტეტუნაშვილი (მკვლევარი) 

ლაშა ეფრემიძე (მკვლევარი) 
ალექსანდრე ხარაზიშვილი 
(მკვლევარი) 
ალექსი კირთაძე (მკვლევარი) 
ომარ ძაგნიძე (მკვლევარი) 
ეთერ გორდაძე (მკვლევარი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის  ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

გამოკვლეულია აბსტრაქტული და გამოყენებითი ჰარმონიული ანალიზის, მრავალგანზომილებიანი 
ფურიეს ანალიზისა და ფუნქციათა აპროქსიმაციის, ბანახის ფუნქციურ სივრცეთა და ოპერატორთა თეორიის 
აქტუალური საკითხები, რომლებიც თავს იჩენენ სხვადასხვა კონტექსტში ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში 
მოტივაციის, ტექნიკისა და მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით. სახელდობრ: 
1. გამოკვლეულია არანულოცანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ზომების და ელემენტარული 

ფიგურების მოცულობების გაგრძელების საკითხები; 
2. მიღებულია ორწონიანი ჰარდის გარდაქმნის ნორმის დაზუსტებული მნიშვნელობები 

ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში. მიღებული შედეგები გამოყენებულია: ა) აღნიშნული 
ოპერატორის არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებებისათვის ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის 
სივრცეებში; ბ) ორწონიანი რელიხის უტოლობის მისაღებად ზემოთხსენებულ სივრცეებში; 

3. შემოღებულია გრანდ ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცის ახალი შკალა, რომელიც აერთიანებს ორ 
არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეს: ცვლადმაჩვენებლიან და გრანდ ლებეგის სივრცეებს. აღნიშნულ 
სივრცეებში დამტკიცებულია ჰარმონიული ანალიზის ისეთ ოპერატორთა შემოსაზღვრულობა, 
როგორიცაა მაქსიმალური, წილადური და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორები. სხვა შედეგებთან 
ერთად დამტკიცებულია სობოლევის უტოლობა რისის პოტენციალებისთვის. სივრცეები და 
ოპერატორები განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ სივრცეებზე გაორმაგების თვისების მქონე ზომით. 
შედეგები ახალია ევკლიდეს სივრცეებისათვისაც; 

4. დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომაზე, რომლებიც უზრუნველყოფს 
კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეზე (არაერთგვაროვან სივრცეზე) განსაზღვრული წილადური 
ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას ლებეგის სივრცეთა ნამრავლიანი სივრციდან  სხვა 



16 
 

ლებეგის სივრცეში.  შესწავლილია როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი ტიპის უტოლობები. მიღებული 
შედეგები გამოყენებულია ანალოგიური ამოცანის შესასწავლად არაერთგაროვანი სივრცის მიმართ 
განსაზღვრულ  მორის სივრცეებში; 

5. ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცის კრიტიკული მაჩვენებლის შემთხვევაში მოძიებულია სივრცის 
ის ქვეკლასი, რომელიც ინვარიანტულია ლიაპუნოვის და სასრული ბრუნვის წირებზე განსაზღვრული 
კოშის სინგულარული ინტეგრალების მიმართ; 

6. გამოკვლეულია კვატერნიონული ცვლადის კვატერნიონული ფუნქციების დიფერენციალური 
თვისებები; 

7. გამოკვლეულია მატრიც-ფუნქციების სპექტრალური ფაქტორიზაციის კონცეპტუალური პრობლემები. 
სახელდობრ, შემოთავაზებულია ფაქტორიზაციის შემუშავებულ ახალ მეთოდში გამოთვლის 
გაუმჯობესების გზები არსებითად სინგულარული მატრიცებისათვის. გამოვლენილია ჯანაშია-
ლაგვილავას მატრიცის სპექტრალური ფაქტორიზაციის ალგორითმის გამოყენების პერსპექტივები 
ნეირომეცნიერებებში; 

8. გამოკვლეულია მრავალი ცვლადის პერიოდული ფუნქციების კუთხით ტრიგონომეტრიული 
მიახლოების საკითხები წონიან შერეულნორმიან ლებეგის სივრცეებში; დადგენილია მიახლოების 
ჯექსონის ტიპის პირდაპირი და აგრეთვე შებრუნებული უტოლობები. აღნიშნული გამოკვლევის გზაზე 
შემოღებულია შერეულნორმიან სივრცეებში სიგლუვის მოდულის ცნება, დადგენილია ბერნშტეინის 
ტიპის უტოლობა ტრიგონომეტრიული პოლინომების წარმოებულებისათვის და შესწავლილია ჯერადი 
ფურიეს ტრიგონომეტრიული მწკრივების ნორმით შეჯამებადობის საკითხები. 

 
 
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 ინტეგრალური ოპერატორები 
არასტანდარტულ ფუნქციურ 
სივრცეებში; ფურიეს ანალიზისა 
და ვეივლეტების თეორიის 
ახალი ასპექტები  
მათემატიკა:  
DI 18-118 

13.12.2018-13.12.2021 როსტომ გეწაძე   
(პროექტის ხელმძღვანელი) 

ალ   ალექსანდრე მესხი 
( (პროექტის   თანახელმძღვანელი) 

         ვახტანგ კოკილაშვილი 
         (პროექტის კოორდინატორი) 
         შაქრო ტეტუნაშვილი 

(ძირითადი შემსრულებელი)   
თენგიზ ტეტუნაშვილი 
 (ძირითადი შემსრულებელი)  
ლაშა ეფრემიძე 
(ძირითადი შემსრულებელი)   
ცირა ცანავა 
(ძირითადი შემსრულებელი)   
გიორგი იმერლიშვილი 
(ძირითადი შემსრულებელი) 
ნიკა სალია 
(ძირითადი შემსრულებელი) 

2 ახალი მიდგომები თანამედროვე 
ანალიზში მეტრიკულ სივრცეებ-
ზე, მრავალგანზომილებიან და 
გამოყენებით ჰარმონიულ ანალი-

22.02.2019-22.02.2022 ვახტანგ კოკილაშვილი 
(პროექტის ხელმძღვანელი) 

ალ   ალექსანდრე მესხი 
         (პროექტის კოორდინატორი)         
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ზში. გამოყენებები კერძოწარმოე-
ბულებიან დიფერენციალურ გან-
ტოლებებში 
მათემატიკა: 
FR-18-2499 

         შაქრო ტეტუნაშვილი 
(ძირითადი შემსრულებელი)   
 თენგიზ ტეტუნაშვილი 
 (ძირითადი შემსრულებელი)  
 ლაშა ეფრემიძე 
 (ძირითადი შემსრულებელი)   
 ცირა ცანავა 
 (ძირითადი შემსრულებელი)   
 გიორგი იმერლიშვილი 
 (ძირითადი შემსრულებელი) 
 ნიკა სალია 
(ძირითადი შემსრულებელი) 

3 ინვარიანტული ზომების ზოგიე-
რთი ალგებრულ-ტოპოლოგიურ 
თვისება და მათი გამოყენებები 
მათემატიკა: 
FR-18-6190 

22.02.2019-22.02.2022 ალექსი კირთაძე  
(სამეცნიერო ხელმძღვანელი), 
ალექსანდრე ხარაზიშვილი  
(ძირითადი შემსრულებელი)  
ნინო რუსიაშვილი  
(ძირითადი შემსრულებელი) 
 მარიკა ხაჩიძე  
(ძირითადი შემსრულებელი) 
 თამარ ქასრაშვილი  
(ძირითადი შემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

DI 18-118 
1. მიღებულია არაკომპაქტურობის ზომის შეფასებები მრავლადწრფივი ოპერატორებისათვის 

მნიშვნელობებით  თანაბარი აპროქსიმაციული თვისების მქონე ბანახის სივრცეში. მიღებული 
შედეგები გამოყენებულია მრავლადწრფივი  ჰილბერტისა და რისის გარდაქმნების არსებითი ნორმის 
შეფასებებისათვის გადანაცვლების მიმართ ინვარიანტული ბანახის ფუნქციურ სივრცეებში.  როგორც 
კერძო შემთხვევა, დადგენილია, რომ ეს ოპერატორები არ წარმოადგენენ კომპაქტურ ოპერატორებს 
გადანაცვლების მიმართ ინვარიანტულ ბანახის ფუნქციურ სივრცეებში.  

2. ნაპოვნია აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომაზე, რომლებიც უზრუნველყოფს კვაზიმეტრიკულ 
ზომიან სივრცეზე (არაერთგვაროვან სივრცეზე) განსაზღვრული წილადური ინტეგრალური 
ოპერატორის შემოსაზღვრულობას ლებეგის სივრცეთა ნამრალიანი სივრციდან  სხვა ლებეგის 
სივრცეში.  შესწავლილია როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი ტიპის უტოლობები. მიღებული შედეგები 
გამოყენებულია ანალოგიური ამოცანის შესასწავლად არაერთგაროვანი სივრცის მიმართ 
განსაზღვრულ  მორის სივრცეებში.   

3. დამტკიცებულია, რომ ფროსტმანის (ადამსის) ტიპის პირობა ზომაზე ერთდროულად აუცილებელიცაა 
და საკმარისიც თუ რისის პოტენციალის ოპერატორი მოქმედებს ლორენცის სივრციდან ლებეგის 
სივრცეში   . აღნიშნული შედეგი საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც კლასიკურ ლებეგის 
სივრცეებში აღნიშნულ ფაქტს არ აქვს ადგილი. კერძოდ, როგორც ცნობილია, ფროსტმანის (ადამსის) 
ტიპის პირობა აუცილებელია, მაგრამ არა საკმარისი იმისათვის, რომ ადგილი ქონდეს კვალის 
უტოლობას რისის პოტენციალებისათვის ლებეგის სივრცეებში დიაგონალურ შემთხვევაში. 
დადგენილია ფეფერმან-სტეინის ტიპის უტოლობები ძლიერი ცვლადპარამეტრიანი მრავლად-
ნახევრადწრფივი მაქსიმალური ოპერატორებისათვის; 

4. დამტკიცებულია მაქსიმალური და კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ოპერატორების 
შემოსაზღვრულობა წონიან გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში ხარისხოვანი ტიპის 
წონებისათვის.  შემოსაზღვრულობა დადგენილია სივრცის მაჩვენებელზე ლოგარითმული პირობის 
ქვეშ. სივრცეები და მათში მოქმედი ოპერატორები განსაზღვრულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეებზე.  
შედეგები ახალია ევკლიდეს სივრცეებისთვისაც; 

5. არაკომპაქტური ვეივლეტ მატრიცები დახასიათებულია უსასრულო განზომილებიანი ევკლიდური 
სივრცის კოორდინატებით. ეს აღწერა გაკეთებულია ვინერ-ჰოპპის ფაქტორიზაციის მეშვეობით; 

6. შემოტანილია კანტორის ინტეგრალის ცნება და დადგენილია მისი თვისებები. კანტორის ინტეგრალის 
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განმეორებითი გამოყენების გზით გადაჭრილია კოეფიციენტების აღდგენის ამოცანა ჯერადი 
ფუნქციური მწკრივებისთვის. 

7. შემოტანილია პერიოდულად შერეული ერთმაგი ფუნქციური მწკრივის ცნება და დადგენილია ისეთი 
ერთმაგი უნივერსალური შერეული ხარისხოვანი მწკრივის არსებობა, რომლის საშუალებითაც 
შესაძლებელია მრავალი ცვლადის ნებისმიერი უწყვეტი ფუნქციის თანაბარი აპროქსიმაცია. 

 
FR-18-2499 
1. შემოღებულია ახალი ფუნქციური სივრცეები, სახელდობრ, წონიანი გრანდ ლებეგის სივრცეები 

შერეული ნორმებით და შესწავლილია მათი თვისებები. აღნიშნულ სივრცეებში დამტკიცებულია 
შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები ჰარმონიული ანალიზის ფუნდამენტური ინტეგრალური 
ოპერატორებისთვის, ისეთების, როგორიცაა ძლიერი მაქსიმალური ფუნქციები, კალდერონ-
ზიგმუნდის ოპერატორები, ჯერადი რისის გარდაქმნები და მრავალი ცვლადის შეუღლებული 
ფუნქციები. შემოღებული ფუნქციური სივრცეები განხილულია ზოგად სტრუქტურებზე, სახელდობრ, 
კვაზიმეტრიკულ სივრცეებზე გაორმაგების თვისების მქონე ზომებით; 

2. დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომაზე, რომლებიც უზრუნველყოფს 
კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე განსაზღვრული წილადური ინტეგრალური ოპერატორის 
კომპაქტურობას ზომის მიმართ განსაზღვრული ერთი ლებეგის სივრციდან მეორე სივრცეში, 
არადიაგონალურ შემთხვევაში. როგორც კერძო შემთხვევები, დადგენილია კომპაქტურობის 
კრიტერიუმები ევკლიდეს სივრცეების არეებსა  და გაწრფევად წირებზე განსაზღვრული წილადური 
ინტეგრალური ოპერატორებისთვის;  

3. დადგენილია ნახევრადწრფივ ოპერატორთა კომუტატორების შემოსაზღვრულობა წონიან გრანდ 
მორის სივრცეებში წონაზე მაკენჰაუპტის პირობის ქვეშ. ოპერატორები და სივრცეები განსაზღვრულია 
გაორმაგების თვისების მქონე ზომიან კვაზიმეტრიკულ სივრცეებზე. შედეგები ახალია ევკლიდეს 
სივრცეებისთვისაც; 

4. მატრიცულ შემთხვევაში შეფასებულია, თუ რამდენად კონტროლებადია სპექტრალური ფაქტორის 
ნორმა  თვითონ სპექტრალური სიმკვრივის ნორმით; 

5. დადგენილია ფუბინის ტიპის თვისება პრინგსჰეიმის აზრით კრებადი ჯერადი ფუნქციური 
მწკრივებისათვის, კერძოდ, დამტკიცებულია, რომ პრინგსჰეიმის აზრით კრებადი ფუნქციათა ჯერადი 
ε-ერთადერთობის მწკრივის ჯამის გამოთვლა შესაძლებელია კერძო ჯამების განმეორებითი ზღვრების 
გამოყენებით. 

6. დადგენილია ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობის კრიტერიუმი. განხილულია 
ურთიერთმიმართება ამ კრიტერიუმსა და ლებეგისა და ფ. რისის კარგად ცნობილ თეორემებს შორის, 
რომლებიც შეეხება ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობას; 

7. მრავალი ცვლადის პერიოდული ფუნქციებისთვის გამოკვლეულია კუთხით ტრიგონომეტრიული 
პოლინომებით მიახლოების საკითხები შერეულნორმიან ლებეგის სივრცეებში. შემოღებულია 
ფუნქციის სიგლუვის ცნება და კუთხით ტრიგონომეტრიული პოლინომებით საუკეთესო მიახლოების 
ცნებები. აღნიშნული მახასიათებლების ტერმინებში დამტკიცებულია მიახლოების პირდაპირი და 
შებრუნებული უტოლობები. გამოკვლეულია აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებული 
მრავალგანზომილებიანი ფურიეს ანალიზის მთელი რიგი საკითხები (კრებადობა და ჩეზაროს აზრით 
შეჯამებადობა, ფუნდამენტური უტოლობები ტრიგონომეტრიული პოლინომებისთვის და სხვა). 

8. ნაშრომში ერთი ცვლადის ტრიგონომეტრიული პოლინომების განზოგადებული წარმოებულისთვის 
დადგენილია ბერნშტეინის ტიპის უტოლობა წონიან განზოგადებულ გრანდ ლორენცის სივრცეებში. 
დამტკიცებულია ნიკოლსკის ტიპის უტოლობა, რომელიც ამყარებს კავშირს ტრიგონომეტრიული 
პოლინომების ნორმებს შორის განსხვავებული მაჩვენებლების მქონე ლორენცის სივრცეებისათვის. 
ექსტრაპოლაციის თეორემის მოშველიებით, დამტკიცებული ინტეგრალური ოპერატორების 
შემოსაზღვრულობაზე და ზემოთ ხსენებულ უტოლობებზე დაყრდნობით, დადგენილია ჯექსონის 
ტიპის უტოლობა და მისი შებრუნებული უტოლობა; 

9. კუთხით ტრიგონომეტრიული მიახლოების პრობლემა გამოკვლეულია წონიან ცვლადმაჩვენებლიან 
ლებეგის სივრცეებში შერეული ნორმებით. ინტერესი ასეთი სივრცეების მიმართ გამოწვეულია იმ 
ფაქტით, რომ თუ ის ინტეგრალური ოპერატორები, რომლებიც წარმოადგენენ აღნიშნული პრობლემის 
ამოხსნის იარაღს, შემოსაზღვრულია შერეულნორმიან სივრცეში, როცა სივრცის მაჩვენებლები ტოლია, 
მაშინ ეს სივრცე გადაგვარდება კლასიკურ ლებეგის სივრცედ მუდმივი მაჩვენებლით. ნაშრომში კი 
განიხილება ზოგადად დასმული ამოცანა ნებისმიერ განსხვავებულ მაჩვენებლიან სივრცეებში. 
ხსენებულ სივრცეებში დადგენილია აპროქსიმაციის პირდაპირი და შებრუნებული თეორემები. 
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FR-18-6190 
1. R  სივრცეში განხილულია არანულოვანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ბორელის ზომების 

თვისებები, გამოკვლეულია ასეთი ზომების გაგრძელებათა ოჯახის სიმძლავრე, დადგენილია, რომ 
არსებობს R  სივრცეში არანულოვანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ბორელის ზომის ისეთი 
გაგრძელება, რომელიც ფლობს მკაცრი ერთადერთობის თვისებას, მაგრამ არ არის ნორმალური 
გაგრძელება. 

2. შესწავლილია და გამოკვლეულია ელემენტარული ფიგურების მოცულობის გაგრძელების ამოცანა, იმ 
ზოგად შემთხვევაში, როცა მოცულობა ინვარიანტულია ევკლიდეს სივრცის აფინური გარდაქმნების 
მიმართ. ასეთი შემთხვევისთვის დამტკიცებულია მარჩევსკის ტიპის თეორემა. 

3. დამტკიცებულია სერპინსკის ერთი ამოცანის განზოგადებული შემთხვევა ზოგადი 
სტრუქტურებისათვის, სადაც არსებითად გამოიყენება აბსოლუტურად უგულებელყოფადი 
სიმრავლეების სტრუქტურა. 

4. აგებულია ლებეგის ზომის ისეთი გაგრძელება, რომლისთვისაც ირღვევა შტეინჰაუსის თვისება ძლიერი 
ფორმით. კერძოდ, იარსებებს ლებეგის დადებითი ზომის მქონე ისეთი X  სიმრავლე, რომლის 
სიმკვრივე ყოველ წერტილში არ არის ნაკლები 1 2   და ამავე დროს X X   სიმრავლე იქნება სავსებით 
არასრულყოფილი სიმრავლე. 

 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1 ა. ხარაზიშვილი სიმრავლეთა თეორიის 
საწყისები, ნაწილი 3 
  

საქართველოს მეცნიე-
რებათა ეროვნული 
აკადემიის გამომცემ-
ლობა, თბილისი, 2019 

250 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წიგნში მოცემულია სიმრავლეთა თეორიის ზოგიერთი აქტუალური თემისა და საკითხის მიმოხილვა. 
მასში თავმოყრილი მასალის საშუალებით მკითხველი ეცნობა აღნიშნული თეორიის ძირითად ფაქტებსა 
და დებულებებს, აქსიომატური მეთოდის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს (სინტაქსსა და სემანტიკას), ტიპიურ 
სიმრავლურ-თეორიულ მსჯელობებსა და კონსტრუქციებს, თანამედროვე მათემატიკური ლოგიკის, 
მოდელების თეორიისა და სიმრავლეთა თეორიის მთავარ მიმართულებებს და მათ ეფექტურ გამოყენებებს 
მათემატიკის მომიჯნავე დარგებში. ამ მხრივ ეს წიგნი შეიძლება აგრეთვე განხილულ იქნას, როგორც 
დამხმარე სახელმძღვანელო უნივერსიტეტების მათემატიკური პროფილის ფაკულტეტების  
მაგისტრანტებისთვის და დოქტორანტებისთვის.  

წიგნში განსაკუთრებული ყურადღება დათმობილი აქვს იმ თემებსა და საკითხებს, რომლებიც დღემდე 
არ იყო სათანადოდ გაშუქებული ქართულენოვან მათემატიკურ ლიტერატურაში. კერძოდ, განხილულია 
სხვადასხვა ტიპის არასტანდარტული ობიექტები მათემატიკაში, ძლიერად მიუღწევად ორდინალურ 
რიცხვებსა და ამორჩევის აქსიომას შორის ლოგიკური კავშირები, ფორმულების აბსოლუტურობა და ლევის 
რეფლექსიის პრინციპი, გიოდელის კონსტრუქციული უნივერსუმი, ფრენკელ-მოსტოვსკის 
პერმუტაციული მოდელები, საკუთრივი ანალიზური სიმრავლეების იზომორფიზმები, პროექციული 
გრაფიკის მქონე ნამდვილი ცვლადის ნამდვილმნიშვნელობიანი აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციები, 
აგრეთვე მეორე კატეგორიის არადისკრეტული ტოპოლოგიური ჯგუფების ბერის თვისების არმქონე 
ქვესიმრავლეები. 
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება, 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1  ა.  კირთაძე ლებეგის ზომა 
 

ISBN 978-9941-28-396-3 

 

საგამომცემლო სახლი 
„ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“, 
თბილისი, 2019 

350 გვ. 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ზოგადი ზომის თეორიის საკითხები. გადმოცემულია  ლებეგის ზომის 
აგების სხვადასხვა ხერხები (გეომეტრიული, კარათეოდორის მეთოდი, ზოგადი მეთოდი). წიგნში 
მოყვანილია ზომის გაგრძელების მეთოდები (მარჩევსკის მეთოდი, ლებეგის ზომის სასრულად ადიტიური 
გაგრძელების ამოცანა ევკლიდეს ერთგანზომილებიანი და ორგანზომილებიანი სივრცეებისთვის, 
თვლადად ადიტიური გაგრძელებები). წიგნი გადმოცემულია ლებეგის აზრით არაზომადი სიმრავლეების 
არსებობის საკითხები. ასევე, ლებეგის ზომის მიმართ ნული ზომის სიმრავლეების მდგრადობა 
სიმრავლურ-თეორიული ოპერაციების მიმართ. სახელმძღვანელოს დამატების სახით ერთვის ის 
აუცილებელი მასალა სიმრავლეთა თეორიიდან, ტოპოლოგიიდან, ნამდვილი ანალიზიდან, რომელიც 
აუცილებელია მასალის გადმოსაცემად. 
 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები სტატიის სათაური, ISSN 
ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 
და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 O. Dzagnidze,  
I. Tsivtsivadze 

On the double limit associated 
with Riemann’s summation 
method. 

ISSN 2346-8092 

Trans. A.Razmadze Math. 
Inst.,  173(2019), №1. 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

3 

2  O. Dzagnidze A brief note on quaternion 
analysis. 

ISSN 2346-8092 

Trans. A. Razmadze 
Math. Inst., 17(2019), №2. 
 
 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

3 

3 L. Ephremidze, 
N. Salia, and I. 
Spitkovsky,  

On a parametrization of non-
compact wavelet matrices by 
Wiener-Hopf factorization 

ISSN 2346-8092 

Trans. A.Razmadze Math. 
Inst., 173(2019), №3 
 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

6 
 

4 A. Kharazishvili  On projective functions with bad 
measurability properties 

ISSN 1512-0082 

Bulletin of TICMI, 
23(2019), No  1. 
 
 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

 
5 

5 A. Kharazishvili On some applications of almost 
invariant sets, 

ISSN 1512-0082 

Bulletin of TICMI, 
23(2019), No 2. 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

8 

6 V. Kokilashvili, 
Ts. Tsanava  

Angular trigonometric 
approximation in the framework 
of new scale of  function spaces 

ISSN 2346-8092 

Trans. A. Razmadze 
Math. Inst., 173(2019), 
No 2. 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

4 
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7 V. Kokilashvili 
Ts. Tsanava,  

Trigonometric approximation by 
angle in classical weighted 
Lorentz spaces and grand 
Lorentz spaces 

ISSN 2346-8092 

Trans. A.Razmadze Math. 
Inst., 173(2019),  No 3. 
 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

4 

8 V. Kokilashvili Approximation by trigonometric 
polynomials in the framework of 
weighted fully measurable grand 
Lorentz spaces 

ISSN 2346-8092 

Trans. A.Razmadze Math. 
Inst., 173(2019),  No 3. 
 
 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2 

9 V. Kokilashvili  
A. Meskhi  
 

Maximal and Calderón-
Zygmund operators in weighted 
grand variable exponent 
Lebesgue spaces 

ISSN 2346-8092 

Trans. A. Razmadze 
Math. Inst., 173(2019), 
No 2. 
 
 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

5 

10 V. Kokilashvili On trigonometric approximation 
by angle of multivariable 
functions in weighted variable 
exponent mixed-norm Lebesgue 
spaces 

ISSN - 0132-1447 

Bulletin of the Georgian 
National Academy of Sci., 
13(2019), No 3. 

საქართველოს 
მეცნიერებათა 

ეროვნული 
აკადემიის 

გამომცემლობა 

5 

11 Sh. Tetunashvili 
T. Tetunashvili 

On Cantor’s functionals and 
reconstruction of coefficients of 
multiple function series 
ISSN 2346-8092 

Trans. A. Razmadze 
Math. Inst., 173(2019), 
No 2. 
 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

4 

12 Sh. Tetunashvili 
T. Tetunashvili 

On criteria of convergence in 
measure of a sequence of 
functions 

ISSN 2346-8092 

Trans. A. Razmadze 
Math. Inst., 173(2019), 
No 2. 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2 

13 Sh. Tetunashvili 
T. Tetunashvili  

Fubini’s type phenomenon for 
convergent in Pringsheim sense 
multiple function series 

ISSN 2346-8092 

Trans. A. Razmadze 
Math. Inst., 173(2019), 
No 3. 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

4 

14 Sh. Tetunashvili Periodically mixed series and 
approximation of multivariate 
functions 

ISSN 2346-8092 

Trans. A. Razmadze 
Math. Inst., 173(2019), 
No 3. 

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

3 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. განხილულია ორმაგი ზღვრის არსებობის საკითხი რიმანის შეჯამებადობის მეთოდისათვის; 
2. გამოკვლეულია კვატერნიონული ფუნქციების დიფერენცირებადობის საკითხები; 
3. არაკომპაქტური ვეივლეტ მატრიცები დახასიათებულია უსასრულო განზომილებიანი ევკლიდური 

სივრცის კოორდინატებით. ეს აღწერა გაკეთებულია ვინერ-ჰოპპის ფაქტორიზაციის მეშვეობით; 
4. სტატიაში, (MA) მარტინის აქსიომის გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ არსებობს ნამდვილი ცვლადის 

ნამდვილმნიშვნელობიანი აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქცია, რომლის გრაფიკი არის ევკლიდური 
სიბრტყის პროექციული ქვესიმრავლე (ლუზინის აზრით); 

5. ნაშრომში შესწავლილია ძირითადი საბაზისო სიმრავლეების გარდაქმნათა ჯგუფების მიმართ თითქმის 
ინვარიანტული ქვესიმრავლეები. ნაჩვენებია ამ ქვესიმრავლეების როლი ზომის თეორიისა და ზოგადი 
ტოპოლოგიის სხვადასხვა საკითხებში, კერძოდ, ინვარიანტული და კვაზი-ინვარიანტული ზომების 
გაგრძელების პრობლემატიკაში და ტოპოლოგიური ჯგუფების ამოხსნადობის დადგენის საკითხში; 

6. მრავალი ცვლადის პერიოდული ფუნქციებისთვის გამოკვლეულია კუთხით ტრიგონომეტრიული 
პოლინომებით მიახლოების საკითხები შერეულნორმიან ლებეგის სივრცეებში. შემოღებულია ფუნქციის 
სიგლუვის ცნება და კუთხით ტრიგონომეტრიული პოლინომებით საუკეთესო მიახლოების ცნებები. 
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აღნიშნული მახასიათებლების ტერმინებში დამტკიცებულია მიახლოების პირდაპირი და შებრუნებული 
უტოლობები. გამოკვლეულია აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებული მრავალგანზომილებიანი 
ფურიეს ანალიზის მთელი რიგი საკითხები (კრებადობა და ჩეზაროს აზრით შეჯამებადობა, 
ფუნდამენტური უტოლობები ტრიგონომეტრიული პოლინომებისთვის და სხვა); 

7. დადგენილია ტრიგონომეტრიული პოლინომებისათვის ბერნშტეინისა და ნიკოლსკის ტიპის 
ფუნდამენტური უტოლობები როგორც კლასიკურ წონიან ლორენცის, ასევე გრანდ ლორენცის სივრცეებში. 
აღნიშნულ უტოლობებზე დაყრდნობით გამოკვლეულია ზემოაღნიშნულ სივრცეებში ორი ცვლადის 
პერიოდული ფუნქციის ტრიგონომეტრიული პოლინომებით კუთხით მიახლოების საკითხები. ხსენებულ 
გამოკვლევაში არსებით როლს თამაშობს აგრეთვე ჩვენს მიერ (თანაავტორობით) დადგენილი ფაქტები 
მაქსიმალური ფუნქციებისა და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორების შემოსაზღვრულობის შესახებ 
წონიან ლორენცისა და გრანდ ლორენცის სივრცეებში; 

8. ნაშრომში ერთი ცვლადის ტრიგონომეტრიული პოლინომების განზოგადებული წარმოებულისთვის 
დადგენილია ბერნშტეინის ტიპის უტოლობა წონიან განზოგადებულ გრანდ ლორენცის სივრცეებში. 
დამტკიცებულია ნიკოლსკის ტიპის უტოლობა, რომელიც ამყარებს კავშირს ტრიგონომეტრიული 
პოლინომების ნორმებს შორის განსხვავებული მაჩვენებლების მქონე ლორენცის სივრცეებისთვის. 
ექსტრაპოლაციის თეორემის მოშველიებით დამტკიცებული ინტეგრალური ოპერატორების 
შემოსაზღვრულობაზე და ზემოთ ხსენებულ უტოლობებზე დაყრდნობით დადგენილია ჯექსონის ტიპის 
უტოლობა და მისი შებრუნებული უტოლობა; 

9. წარმოდგენილია დებულებები, რომელთა თანახმადაც მაქსიმალური და კალდერონ-ზიგმუნდის 
სინგულარული ოპერატორები შემოსაზღვრულია წონიან გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში 
ხარისხოვანი ტიპის წონებისათვის. განხილული სივრცეები წარმოადგენენ ორი არასტანდარტული 
ფუნქციური სივრცის, კერძოდ კი ცვლადმაჩვენებლიანი და გრანდ ლებეგის სივრცეთა  ნაზავს. 
შემოსაზღვრულობა დადგენილია სივრცის მაჩვენებელზე ლოგარითმული პირობის ქვეშ. სივრცეები და 
მათში მოქმედი ოპერატორები განსაზღვრულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეებზე, თუმცა შედეგები 
ახალია ევკლიდეს სივრცეებისათვის; 

10. კუთხით ტრიგონომეტრიული მიახლოების პრობლემა გამოკვლეულია წონიან ცვლადმაჩვენებლიან 
ლებეგის სივრცეებში შერეული ნორმებით. ინტერესი ასეთი სივრცეების მიმართ გამოწვეულია იმ ფაქტით, 
რომ თუ ის ინტეგრალური ოპერატორები, რომლებიც წარმოადგენენ აღნიშნული პრობლემის ამოხსნის 
იარაღს, შემოსაზღვრულია შერეულნორმიან სივრცეში, როცა სივრცის მაჩვენებლები ტოლია, მაშინ ეს 
სივრცე გადაგვარდება კლასიკურ ლებეგის სივრცედ მუდმივი მაჩვენებლით. ნაშრომში კი განიხილება 
ზოგადად დასმული ამოცანა ნებისმიერ განსხვავებულ მაჩვენებლიან სივრცეებში. ხსენებულ სივრცეებში 
დადგენილია აპროქსიმაციის პირდაპირი და შებრუნებული თეორემები; 

11. შემოღებულია კანტორის ფუნქციონალები და მათი საშუალებით გადაწყვეტილია ჯერადი ფუნქციური 
მწკრივების კოეფიციენტთა აღდგენის პრობლემა; 

12. დადგენილია ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები; 
13. გამოკვლეულია ჯერად ფუნქციათა ε-ერთადერთობის სისტემები. დადგენილია, რომ ჯერად ε-

ერთადერთობის სისტემის მიმართ პრინგსჰეიმის აზრით კრებად ფუნქციათა მწკრივის ჯამი ტოლია 
მწკრივის კერძო ჯამების განმეორებითი ზღვრების; 

14. შემოღებულია პერიოდულად შერეული მწკრივის ცნება. დადგენილია, რომ არსებობს ისეთი 
უნივერსალური პერიოდულად შერეული ხარისხოვანი მწკრივი, რომ ნებისმიერი მრავალი ცვლადის 
უწყვეტი ფუნქციის მიახლოება შეიძლება ზემოხსენებული ხარისხოვანი მწკრივის კერძო ჯამების რაიმე 
ქვემიმდევრობით. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. მატრიცულ შემთხვევაში შეფასებულია თუ რამდენად კონტროლებადია სპექტრალური ფაქტორის ნორმა  
თვითონ სპექტრალური სიმკვრივის ნორმით; 

2. შემოღებულია გრანდ ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცის ახალი შკალა, რომელიც  აერთიანებს ორ 
არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეს: ცვლადმაჩვენებლიან და გრანდ ლებეგის სივრცეებს. აღნიშნულ  
სივრცეებში დამტკიცებულია ჰარმონიული ანალიზის ისეთ ოპერატორთა შემოსაზღვრულობა, როგორიცაა 
მაქსიმალური, წილადური და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორები. სხვა შედეგებთან ერთად 
დამტკიცებულია სობოლევის უტოლობა რისის პოტენციალებისთვის. სივრცეები და ოპერატორები 
განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ სივრცეებზე გაორმაგების თვისების მქონე ზომით. შედეგები ახალია 
ევკლიდეს სივრცეებისათვისაც. 

3. ნაშრომში მიღებულია  ორწონიანი ჰარდის გარდაქმნის ნორმის დაზუსტებული მნიშვნელობები 
ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში. მიღებული შედეგები გამოყენებულია: ა) აღნიშნული 
ოპერატორის არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებებისთვის ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის 
სივრცეებში; ბ) ორწონიანი რელიხის უტოლობის მისაღებად ზემოთხსენებულ სივრცეებში; 

4. ნაშრომში შემოღებულია ახალი ფუნქციური სივრცეები, სახელდობრ, წონიანი გრანდ ლებეგის სივრცეები 
შერეული ნორმებით და შესწავლილია მათი თვისებები. აღნიშნულ სივრცეებში დამტკიცებულია 
შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები ჰარმონიული ანალიზის ფუნდამენტური ინტეგრალური 
ოპერატორებისთვის, ისეთების, როგორიცაა ძლიერი მაქსიმალური ფუნქციები, კალდერონ-ზიგმუნდის 
ოპერატორები, ჯერადი რისის გარდაქმნები და მრავალი ცვლადის შეუღლებული ფუნქციები. შემოღებული 
ფუნქციური სივრცეები განხილულია ზოგად სტრუქტურებზე, სახელდობრ, კვაზიმეტრიკულ სივრცეებზე 
გაორმაგების თვისების მქონე ზომებით; 

5. ნაშრომში შეფასებულია არაკომპაქტურობის ზომა მრავლადწრფივი ოპერატორებისათვის 
მნიშვნელობებით  თანაბარი აპროქსიმაციული თვისების მქონე ბანახის სივრცეში. მიღებული შედეგები 
გამოყენებულია მრავლადწრფივი სინგულარული ინტეგრალების, კერძოდ კი მრავლადწრფივი 
ჰილბერტისა და რისის გარდაქმნების არსებითი ნორმის შეფასებებისთვის გადანაცვლების მიმართ 
ინვარიანტული ბანახის ფუნქციურ სივრცეებში. როგორც კერძო შემთხვევა დადგენილია, რომ ეს 
ოპერატორები არ წარმოადგენენ კომპაქტურ ოპერატორებს გადანაცვლების მიმართ ინვარიანტული ბანახის 
ფუნქციურ სივრცეებში; 

6. ნაშრომში დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომაზე, რომლებიც უზრუნველყოფს 
კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეზე (არაერთგვაროვან სივრცეზე) განსაზღვრული წილადური 
ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას ლებეგის სივრცეთა ნამრალიანი სივრციდან  სხვა 
ლებეგის სივრცეში.  შესწავლილია როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი ტიპის უტოლობები. მიღებული 
შედეგები გამოყენებულია ანალოგიური ამოცანის შესასწავლად არაერთგაროვანი სივრცის მიმართ 
განსაზღვრულ  მორის სივრცეებში; 

7. ნაშრომში დადგენილია ნახევრადწრფივ ოპერატორთა კომუტატორების შემოსაზღვრულობა წონიან  გრანდ 
მორის სივრცეებში წონაზე მაკენჰაუპტის პირობის ქვეშ. განხილული ნახევრადწრფივ ოპერატორთა კლასი 
მოიცავს ჰარდი-ლიტლვუდისა და წილადურ მაქსიმალურ ფუნქციებს, კალდერონ-ზიგმუნდის 
სინგულარულ ინტეგრალებს, პოტენციალებს. ოპერატორები და სივრცეები განსაზღვრულია გაორმაგების 
თვისების მქონე ზომიან კვაზიმეტრიკულ  სივრცეებზე. შედეგები ახალია ევკლიდეს სივრცეებისათვისაც; 

8. ნაშრომში  მიღებულია წონითი ექსტრაპოლაციის შედეგები გრანდ მორის სივრცეებში. გრანდ მორის 
სივრცეები განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე გაორმაგების პირობით. მიღებული 
შედეგების გამოყენებით დადგენილია ჰარმონიული ანალიზის ზოგიერთი ოპერატორის 
შემოსაზღვრულობა აღნიშნულ სივრცეებში. აგრეთვე, გამოკვლეულია რეგულარობის თვისებები წყვეტილ-
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კოეფიციენტებიანი მეორე რიგის კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების 
ამონახსნებისათვის; 

9. ნაპოვნია აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომაზე, რომლებიც უზრუნველყოფს კვაზიმეტრიკულ 
ზომიან სივრცეებზე განსაზღვრული წილადური ინტეგრალური ოპერატორის კომპაქტურობას ზომის 
მიმართ განსაზღვრული ერთი ლებეგის (X) სივრციდან მეორე (X) სივრცეში, სადაც   
როგორც კერძო შემთხვევები დადგენილია კომპაქტურობის კრიტერიუმები ევკლიდეს სივრცეების არეებსა  
და გაწრფევად წირებზე განსაზღვრული წილადური ინტეგრალური ოპერატორებისათვის; 

10. სტატიაში შესწავლილია ინვარიანტული და კვაზი-ინვარიანტული ზომების ერგოდულობა და 
შტეინჰაუზის თვისება ახლებური მიდგომის საფუძველზე, სახელდობრ, ზომადი სიმრავლეების დ-
სიმკვრივის წერტილების საშუალებით. ნაჩვენებია 1/2 მნიშვნელობის განსაკუთრებული როლი აღნიშნული 
თვისებების შესრულების საკითხში; 

11. ნაშრომში გამოკვლეულია ლებეგის კლასიკური ზომის ისეთი ინვარიანტული გაგრძელებები, რომლებიც 
აკმაყოფილებენ შტეინჰაუზის თვისებას. დადგენილია ამ თვისების შესრულების რამდენიმე კრიტერიუმი; 

12. ნაშრომში გამოკვლეულია ლებეგის კლასიკური ზომის ისეთი ინვარიანტული გაგრძელებები, რომლებიც 
აკმაყოფილებენ შტეინჰაუზის თვისებას. დადგენილია ამ თვისების შესრულების რამდენიმე კრიტერიუმი; 
ნაშრომში განხილულია ნამდვილ რიცხვთა ყველა შესაძლო მიმდევრობების სივრცეში არანულოვანი   -
სასრული ინვარიანტული ბორელის ზომების არსებობის საკითხი. მაგალითის სახით მოყვანილია  
ა. ხარაზიშვილის მიერ აგებული ანალოგიური ზომა, რომლის გასრულებაც ფლობს ერთადერთობის 
თვისებას. გამოკვლეულია ასეთი სახის ზომების ოჯახის სიმძლავრე და სხვადასხვა გაგრძელებების 
თვისებები. 

 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 ვახტანგ კოკილაშვილი ფუნქციური სივრცეების ახალი 

სკალა, ექტრაპოლაციის 
თეორემები. გამოყენებები 
პლენარული მოხსენება 

საქართველოს მექანიკოსთა მეა-
თე საერთაშორისო კონფერენცია 
(26-28 სექტემბერი, 2019, 
თელავი) 

2 ალექსანდრე მესხი არაკომპაქტურობის ზომის 
შესახებ 
მრავლადნახევრადწრფივი მაქსი-
მალური ფუნქციებისა და მრავ-
ლადწრფივი  სინგულარული 
ინტეგრალებისათვის 

საქართველოს მექანიკოსთა მეა-
თე საერთაშორისო კონფერენცია 
(26-28 სექტემბერი, 2019, 
თელავი) 

3 ალექსანდრე მესხი ორწონიანი უტოლობები 
მრავლად (ნახევრად) წრფივი 
ძლიერი წილადური 
მაქსიმალური ოპერატორები-
სათვის 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის (თსუ) ილია ვეკუას სა-
ხელობის გამოყენებითი მათემა-
ტიკის ინსტიტუტის (გმი) სემი-
ნარის XXXIII საერთაშორისო გა-
ფართოებული სხდომები, 23-25 
აპრილი, 2019. 

4 შაქრო ტეტუნაშვილი,  
თენგიზ ტეტუნაშვილი 
 

კანტორის  ფუნქციონალთა 
შესახებ 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის (თსუ) ილია ვეკუას სა-
ხელობის გამოყენებითი მათემა-
ტიკის ინსტიტუტის (გმი) სემი-
ნარის XXXIII საერთაშორისო გა-
ფართოებული სხდომები, 23-25 
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აპრილი,  2019 წელი, თბილისი 
5 შაქრო ტეტუნაშვილი, 

თენგიზ ტეტუნაშვილი 
 

ფუნქციათა მიმდევრობის 
ზომით კრებადობის შესახებ 
 

საქართველოს მექანიკოსთა 
კავშირის X ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონფერენცია, 26-
28 სექტემბერი, თელავი, 2019 

6 შაქრო ტეტუნაშვილი, 
თენგიზ ტეტუნაშვილი 
 

ფუნქციათა მიმდევრობის 
ზომით კრებადობის 
კრიტერიუმი და ლებეგისა და 
ფ.რისის თეორემები 
 

კონფერენცია: „ანალიზი და მო-
მიჯნავე საკითხები“ (მიძღვნილი 
პროფ. გიგლა ონიანის 70 წლის 
იუბილესადმი), ქუთაისი, 26-27 
ოქტომბერი, 2019 

7 ომარ ძაგნიძე, 
ირმა წივწივაძე 

ორი ცვლადის ფუნქციების გლუ-
ვობა 

საქართველოს მათემატიკოსთა 
კავშირის X საერთაშორისო კონ-
ფერენცია.  ბათუმი, 2019, 2-6 
სექტემბერი 

8 ალექსანდრე ხარაზიშვილი თითქმის ინვარიანტული
სიმრავლეების ზოგიერთი
გამოყენების შესახებ 

სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი 
პროფესორ შ. ფხაკაძის ხსოვნი-
სადმი, 2019 წლის 3 აპრილი, 
თსუ–ის ი. ვეკუას სახ. გამოყენე-
ბითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

9 ალექსი კირთაძე მცირე სიმრავლეების 
ალგებრული ჯამების შესახებ 

სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი 
პროფესორ შ. ფხაკაძის ხსოვნი-
სადმი, 2019 წლის 3 აპრილი, 
თსუ–ის ი. ვეკუას სახ. გამოყენე-
ბითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

10 ალექსი კირთაძე ინვარიანტული ზომების 
ძლიერი ერთადერთობის 
თვისების შესახებ 

თბილისის პირველი საერთაშო-
რისო საზაფხულო სკოლა „ლო-
გიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექ-
ტი“, 9-15 სექტემბერი, თბილისი, 
2019 (მიწვეული ლექტორი) 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. მოხსენებაში შემოღებული იყო ფუნქციური სივრცეების ახალი სკალა. დამტკიცებული იყო 
ექსტრაპოლაციის თეორემები, მოცემული იყო გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ 
განტოლებებში; 

2. გამოკვლეულია თანაბარი აპროქსიმაციის თვისების მქონე ბანახის სივრცეებში მნიშვნელობებით 
მრავლადწრფივი ოპერატორების არაკომპაქტურობის ზომის შეფასებები; 

3.  მიღებულია ახალი ორწონიანი უტოლობები მრავლად(ნახევრად)წრფივი ძლიერი წილადური 
ინტეგრალებისთვის. კერძოდ, დამტკიცებულია ფეფერმან-სტეინის ტიპის უტოლობები და 
დადგენილია კვალის უტოლობის კრიტერიუმები აღნიშნული ოპერატორებისთვის. აგრეთვე 
მიღებულია გაორმაგების თვისების მქონე ზომის მიმართ განსაზღვრული მრავლად (ნახევრად) წრფივი 
ძლიერი წილადური მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობის სრული აღწერა; 

4. ნაშრომში განხილულია დადებითი, რეგულარული, სამკუთხა Λ მატრიცებით შეჯამებადი მწკრივები 
[0,1]-ზე განსაზღვრულ, ზომად და სასრულ ფუნქციათა   სისტემების მიმართ.  
ამასთანავე, იგულისხმება, რომ ცარიელი სიმრავლე არის  სიმრავლე შეჯამებადობის Λ 
მეთოდებისათვის.  შემოტანილია კანტორის ფუნქციონალის ცნება Λ შეჯამებადი მწკრივებისათვის. ეს 
ცნება, კერძოდ, წარმოადგენს ნებისმიერი შესაძლო ტრიგონომეტრიული ინტეგრალის (მაგალითად, 
ლებეგის, დანჟუას, მარცინკევიჩ-ზიგმუნდის და სხვა ტრიგონომეტრიული ინტეგრალების) 
განზოგადებას მწკრივის კოეფიციენტთა აღდგენის თვალსაზრისით. დადგენილია კანტორის Λ 
ფუნქციონალთა სხვადასხვა თვისება; 

5. ურთიერთმიმართება ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობასა და თითქმის ყველგან 
კრებადობას შორის დადგენილია ლებეგისა და ფ. რისის ცნობილი თეორემებით, რომელთაგან 
პირველი არის ზომით კრებადობის საკმარისი პირობა, ხოლო მეორე – ზომით კრებადობის 
აუცილებელი პირობა. წარმოდგენილ ნაშრომში ფორმულირებულია თეორემა, რომელიც არის 
ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა; 
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6. წარმოდგენილ მოხსენებაში ფორმულირებულია ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობის 
კრიტერიუმი. განხილულია ურთიერთმიმართება ამ კრიტერიუმსა და ლებეგისა და ფ. რისის კარგად 
ცნობილ თეორემებს შორის, რომლებიც შეეხება ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობას; 

7. შემოღებულია ორი ცვლადის ფუნქციის ძლიერად დიფერენცირებადობისა და ძლიერად 
წარმოებადობის ცნებები. გამოკვლეულია მათ შორის ურთიერთმიმართება; 

8. მოხსენება ეხებოდა ძირითადი საბაზისო სიმრავლეების გარდაქმნათა ჯგუფების მიმართ თითქმის 
ინვარიანტული ქვესიმრავლეებს და მათ ზოგიერთ გამოყენებას. ნაჩვენები იქნა ამ ქვესიმრავლეების 
როლი ზომის თეორიისა და ზოგადი ტოპოლოგიის სხვადასხვა საკითხებში; 

9. მოხსენებაში განხილულია სერპინსკის ამოცანის განზოგადება არათვლადი ჯგუფებისთვის. 
სიურექციული ჰომომორფიზმის მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ არსებობს მოცემული  
 -სასრული  ინვარიანტული ზომის ისეთი გაგრძელება და ამ ზომის მიმართ ისეთი ნული ზომის 
სიმრავლეები, რომელთა ალგებრული ჯამი იქნება არაზომადი; 

10. მოხსენებაში განხილულ იქნა R  სივრცეში არანულოვანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ბორელის 
ზომების თვისებები. კერძოდ, დადგენილია, რომ არსებობს R  სივრცეში  არანულოვანი სიგმა-
სასრული ინვარიანტული ბორელის ზომის ისეთი გაგრძელება, რომელიც ფლობს მკაცრი 
ერთადერთობის თვისებას, მაგრამ არ არის ნორმალური გაგრძელება. 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 ვახტანგ კოკილაშვილი ინტეგრალური ოპერატორები შე-

რეულნორმიან ცვლადმაჩვენებ-
ლიან ლებეგის სივრცეებში და 
გამოყენებები 

ISAAC-ის საერთაშორისო კონგ-
რესი, 29 ივლისი - 2 აგვისტო, 
2019, ავეირო, პორტუგალია 

2 ვახტანგ კოკილაშვილი რიმანის სასაზღვრო ამოცანა 
ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის 
სივრცის ჩარჩოებში კრიტიკული 
მაჩვენებლის შემთხვევაში 

ISAAC-ის საერთაშორისო კონ-
გრესი, 29 ივლისი - 2 აგვისტო, 
2019, ავეირო, პორტუგალია 

3 ალექსანდრე მესხი მაქსიმალური და კალდერონ-ზი-
გმუნდის ოპერატორები ექსტრა-
პოლაციურ ბანახის ფუნქციურ 
მესერებზე და გამოყენებები 

ISAAC-ის საერთაშორისო კონგ-
რესი, 29 ივლისი - 2 აგვისტო, 
2019,  ავეირო, პორტუგალია 

4 ალექსანდრე მესხი სინგულარული ინტეგრალები 
წონიან გრანდ ლებეგის სივრცე-
ებში 

ISAAC-ის საერთაშორისო კონ-
გრესი, 29 ივლისი - 2 აგვისტო, 
2019,  ავეირო, პორტუგალია 

5 ლაშა ეფრემიძე On Janashia-Lagvilava method of 
matrix spectral factorization 
მოხსენების ვიდეოჩანაწერი 
განთავსებულია ვებგვერდზე 
https://www.newton.ac.uk/seminar/20
190813100011001 

Factorisation of matrix functions: 
new techniques and applications, 
12-16 Aug., Isaac Newton Institute 
for Mathematical Sciences, Cam-
bridge, UK 
 

6 ლაშა ეფრემიძე, 
T. Sargent (ნობელის პრემიის 
ლაურეატი ეკონომიკაში, 2011), 
I. Spitkovsky 

Wiener-Granger causality conjec-
ture on sampling 

UAE Math Day- 2019, American 
University of Sharjah, March 16, 
2019 

7 ლაშა ეფრემიძე On the perspectives of applications 
of the Janashia-Lagvilava algorithm 
of matrix spectral factorization in 
Neuroscience 

BrainModes 2019 - "Unified 
Principles of Brain Connectivity and 
Dynamics", Pokhara, Nepal, 
December 11-13 

8 ლაშა ეფრემიძე Matrix spectral factorization and 
wavelets 

Department of Electrical and 
computer Engineering, Technical 
University of Munich, Germany, 30 
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August, 2019 
9 შაქრო ტეტუნაშვილი,  

თენგიზ ტეტუნაშვილი 
კანტორის  ფუნქციონალისა და 
ჯერადი ფუნქციური მწკრივების 
კოეფიციენტთა აღდგენის 
შესახებ 

ISAAC-ის საერთაშორისო კონ-
გრესი, 29 ივლისი - 2 აგვისტო, 
2019,  ავეირო, პორტუგალია 

10 ალექსანდრე ხარაზიშვილი n-სივრცის (n+1)-გაფერადებისა 
და ასოცირებული ტოლფერდა 
სიმპლექსების შესახებ 

14th International Conference on 
Geometry and Applications, August 
26-31, 2019, Varna, Bulgaria 

11 ალექსი კირთაძე მოცულობის ტიპის ფუნქციონა-
ლების გაგრძელების შესახებ nR  
სივრცეში, რომლების ინვარიან-
ტულნი (კვაზი-ინვარიანტულნი) 
არიან nR  სივრცის აფუნური გა-
რდაქმნების სხვადასხვა ჯგუფე-
ბის მიმართ 

14th International Conference on 
Geometry and Applications, August 
26-31, 2019, Varna, Bulgaria 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. მოხსენებაში გადმოცემული იყო ჰარმონიული ანალიზის ფუნდამენტური ინტეგრალური 
ოპერატორების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები შერეულნორმიან გრანდ ფუნქციურ სივრცეებში. 
მოცემული იყო გამოყენებები აპროქსიმაციის თეორიაში; 

2. მოხსენებაში გადმოცემული იყო შემდეგი საკითხები: ლებეგის ინტეგრალის ცნების გაფართოება 
განზოგადებული კოშის ტიპის ინტეგრალების და მათი თვისებები, რიმანის სასაზღვრო ამოცანის 
ამოხსნა და სასაზღვრო სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების გამოკვლევის შედეგები; 

3. დადგენილია ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური და კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარულ 
ინტეგრალურ ოპერატორთა შემოსაზღვრულობა ზოგად ბანახის ფუნქციურ მესერთა 
ექსტრაპოლაციურ სივრცეებში, რომლებიც განსაზღვრულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეებზე. 
როგორც შედეგი მიღებულია ამ ოპერატორთა შემოსაზღვრულობა ორლიჩის სივრცეთა მიერ 
წარმოქნილ ექსტრაპოლაციის სივრცეებში. მიღებული შედეგი გამოყენებულია კალდერონ-ზიგმუნდის 
ოპერატორის შემოსაზღვრულობის დასამტკიცებლად გრანდ ორლიჩ-ზიგმუნდის სივრცეში 
მაკენჰაუპტის წონით. შედეგი მიღებულია ვ.კოკილაშვილთან და მ. მასტილოსთან თანაავტორობით; 

4. დადგენილია მაქსიმალური და სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობა 
წონიან ცვლადმაჩვენებლიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში ხარისხოვანი წონებით. მსგავსი ამოცანა 
შესწავლილია სინგულარული ინტეგრალების  კომუტატორებისათვის. ეს სივრცეები აერთიანებს ორ 
სივრცეს, კერძოდ, ცვლადმაჩვენებლიან და  გრანდ ლებეგის სივრცეებს. სივრცეები და ოპერატორები 
განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე გაორმაგების პირობით; 

5. აღწერილია ჯანაშია-ლაგვილავას მატრიცის სპექტრალური ფაქტორიზაციის მეთოდი; 
6. გამოთქმულია ჰიპოთეზა სტაციონალურ პროცესებში ვინერ-გრეინჯერის მიზეზობრიობის ყოფაქცევის 

შესახებ უწყვეტი პარამეტრიდან დისკრეტულში გადასვლის დროს; 
7. მითითებულია ჯანაშია-ლაგვილავას მატრიცის სპექტრალური ფაქტორიზაციის ალგორითმის 

გამოყენების პერსპექტივები ნეირომეცნიერებაში; 
8. აღწერილ იქნა ჯანაშია-ლაგვილავას მატრიცის სპექტრალური ფაქტორიზაციის მეთოდის კავშირი 

ვეივლეტების თეორიასთან; 
9. მოხსენებაში გადმოცემული იყო ჩემსა და ჩემს თანაავტორ თენგიზ ტეტუნაშვილთან ერთად 

მიღებული უახლესი შედეგები, სადაც შემოტანილი იყო კანტორის  ფუნქციონალის ცნება, რომლის 
განმეორებითი გამოყენებით შესაძლებელია  მეთოდით შეჯამებადი ფუნქციათა ჯერადი მწკრივების 
კოეფიციენტთა აღდგენა; 

10. მოხსენება ეხებოდა n-განზომილებიანი (n>2) სივრცეში (n+1)-გაფერადების ამოცანას. ნაჩვენებია, რომ 
თუ არც ერთი სამი კოლინეარული წერტილი არ არის გაფერადებული განსხვავებული ფერებით, მაშინ 
არსებობს კონტინუუმ რაოდენობის ასოცირებული ტოლფერდა სიმპლექსები; 

11. მოხსენებაში ძირითადი აქცენტი დაეთმო ელემენტარული ფიგურების მოცულობის გაგრძელების 
ამოცანას. იმ ზოგად შემთხვევაში, როცა მოცულობა ინვარიანტულია ევკლიდეს სივრცის აფინური 
გარდაქმნების მიმართ,  დამტკიცებულია მარჩევსკის ტიპის თეორემა. 
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სხვა აქტივობები: 

ვახტანგ კოკილაშვილი 

 თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან: ვ. კოკილაშვილი განაგრძობდა აქტიურ სამეცნიერო 
თანამშრომლობას გამოჩენილ უცხოელ მათემატიკოსებთან. მან გამოაქვეყნა ერთობლივი სტატიები პროფ. 
დ. ედმუნდსთან (დიდი ბრიტანეთი) და მეჩისლავ მასტილოსთან ერთად (პოლონეთი); 

 ვ. კოკილაშვილი არის საერთაშორისო ჟურნალის “Transaction of A. Razmadze Mathematical Institute”-ის 
მთავარი რედაქტორი. 2019 წელს მისი რედაქტორობით დაიბეჭდა ჟურნალის 173-ე ტომის სამი ნომერი; 

 ვ. კოკილაშვილი ხელმძღვანელობს სამ მაგისტრანტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
მათემატიკის დეპარტამენტში; 

 ვ. კოკილაშვილი არის საერთაშორისო ჟურნალების “Eurasian Mathematical Journal”, “Armenian Mathematical 
Journal”, “Georgian Math. J.”, “Function Spaces and Applications” სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

 
ალექსანდრე მესხი 

 ERASMUS+ ICM Project (Ref. 2017-1-PT01-KA107-035493), ავეირუს უნივერსიტეტი, პორტუგალია; 
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა ავეირუს უნივერსიტეტში (პორტუგალია), სადაც 
წაიკითხა ლექციათა კურსი ‘’ინტეგრალური ოპერატორები გრანდ ლებეგის სივრცეებში’’ 25.05.2019-
02.06.2019: Short Course of Lectures, ‘’Integral Operators in Weighted Grand Lebesgue Spaces’’, University of 
Aveiro, Portugal; 

 თანამშრომლობა საზღვარგარეთის სამეცნიერო დაწესებულებებთან: ავეიროს უნივერსიტეტი, 
პორტუგალია (25.05.2019-02.06.2019): წაიკითხა ლექციათა კურსი „’ინტეგრალური ოპერატორები გრანდ 
ლებეგის სივრცეებში’’ და დაიწყო სამეცნიერო კვლევა პროფ. ა. ალმეიდასთან თანაავტორობით; 

 პოზნანის ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოლონეთი:  პროფ. მეჩისლავ მასტილო არის შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო გრანტის  (პროექტის ნომერი  FR-18-2499)  უცხოელი კონსულტანტი; 

 პეკინის ნორმალური უნივერსიტეტი, ჩინეთი:  პროფ. ქინგუინგ შუე 2019 წლის 24-29 იანვარს სტუმრობდა 
თსუ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის მათემატიკური ანალიზის განყოფილებას. მან გააკეთა 
მოხსენება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფიზიკისა და მათემატიკის განყოფილების 
სემინარზე.  პროფ. ქ. შუესთან თანაავტორობით მომზადდა სტატია, რომელიც მიღებულია დასაბეჭდად 
ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომებში; 

 დოქტორანტებთან და მაგისტრანტებთან მუშაობა: ხელმძღვანელობს 1 დოქტორანტს (გიორგი 
იმერლიშვილი, სტუ) და 4 მაგისტრანტს (სტუ); 

 სარედაქციო საქმიანობა: ა) საერთაშორისო ჟურნალის ‘‘Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute’’ 
ერთ-ერთი მთავარი რედაქტორი; ბ) იმპაქტ-ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალის  ‘’Journal of 
Mathematical Inequalities’’ (JMI)  (ხორვატია) სარედაქციო კოლეგიის წევრი; გ) იმპაქტ-ფაქტორის მქონე 
საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal of Inequalities and Applications’’ (Springer) ასოცირებული რედაქტორი; 
დ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Commenatationes Mathematicae’’  (პოლონეთი) სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 
ე) საერთაშორისო ჟურნალის ‘‘Universitas Scientiarum’’ (კოლუმბია) სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 
ვ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal of the Prime Research in Mathematics’’ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 
(აბდუს სალამის მათემატიკურ მეცნიერებათა სკოლა, ლაჰორის სამთავრობო კოლეჯ-უნივერსიტეტი); 
ზ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal of Advances in Mathematical Analysis and Applications’’  (JAMAA) 
სარედაქციო კოლეგიის წევრი; თ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal  Nonlinear Sciences and Applications’’ 
(JNSA) სარედაქციო კოლეგიის წევრი; ი) საერთაშორისო ჟურნალის  ‘’Research and Reports on Mathematics’’, 
(SciTechnol) სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

 რეცენზიები დისერტაციებზე: 1) აკადემიური დოქტორის ხარისხის (PhD) მოსაპოვებლად ნასირ შაჰის  
დისერტაციის ‘’Studies in Soft Graphs Based on Rough Set Theory‘’ ოპონენტი, რიფაფის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, ისლამაბადი, პაკისტანი; 2) აკადემიური დოქტორის ხარისხის (PhD) მოსაპოვებლად შაჰიდ 
ჰანის დისერტაციის  ‘’LINEAR OPERATORS AND RELATED TOPICS IN GEOMETRIC FUNCTION THEORY’’ 
ოპონენტი, რიფაფის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,  ისლამაბადი, პაკისტანი; 

 რეცენზიები შემდეგი ჟურნალებში წარდგენილ სტატიებზე: Journal of the London Mathematical Society; 
Potential Analysis; Mathematische Nachrichten; Banach Journal of Mathematical  Analysis; Bulletin des Sciences 
Mathématiques; Journal of Fourier Analysis and Applications; Journal of Inequalities and Applications; Journal of 
Mathematical Inequalities; Georgian Mathematical Journal. 
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ომარ ძაგნიძე 

 ო. ძაგნიძე 2015 წლიდან ხელმძღვანელობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში საზოგადოებრივ საწყისებზე 
ჩამოყალიბებულ ქართულ-ინგლისური მათემატიკური ტერმინების დამდგენ ათწევრიან სამუშაო ჯგუფს. 
 

შაქრო ტეტუნაშვილი 

 რედკოლეგიების წევრობა: შ. ტეტუნაშვილი არის ჟურნალ “Transactions of A. Razmadze Mathematical 
Instutute”-ს რედკოლეგიის წევრი. 
 

ალექსანდრე ხარაზიშვილი 

 რედკოლეგიების წევრობა: ა. ხარაზიშვილი არის ოთხი საერთაშორისო მათემატიკური ჟურნალის 
რედკოლეგიის წევრი: 1)   Georgian Mathematical Journal; 2) Journal of Applied Analysis; 3) Applied Mathematics, 
Informatics and Mechanics; 4)  Naukovi Visti of the National Technical University of Ukraine – Kyiv Polytechnic 
Institute. 
 

ალექსი კირთაძე 

 ა. კირთაძის ხელძღვანელობით სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 2 მაგისტრანტმა. ამჟამად ის არის ორი 
დოქტორანტისა და ორი მაგისტრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი; 

 რედკოლეგიების წევრობა: ა. კირთაძე არის ჟურნალ “Transactions of A. Razmadze Mathematical Instutute”-ს 
რედკოლეგიის წევრი; 

 სალექციო კურსი:  1) მ. ბერიაშვილი, ა. კირთაძე, ინვარიანტული და კვაზიინვარიანტული ზომები, 
საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2019. 128 გვ. ISBN 978-9941-28-438-0; 
2) ა. კირთაძე, ზომა და ალბათობა, საგამომცემლო სახლი  „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2019. 95 
გვ. ISBN 978-9941-28-445-8; 3) ა. კირთაძე, ზომა და კატეგორია, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 
უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2019. 146 გვ. ISBN 978-9941-28-437-3. 

 

გამოსაქვეყნებლად გადაცემული სტატიები: 

1. O. Dzagnidze. Smoothness condition for functions of two variables    and generalization of Riemann's second 
theorem. Georgian Math. J. 

2. L. Ephremidze and I.Spitkovsky, On Wiener-Hopf factorization of second order matrices. Proceedings of the Royal 
Society A. 

3. G. Imerlishvili  and A. Meskhi, A note on the trace inequality for Riesz potentials, Georgian Math. J. 
4. G. Imerlishvili, A. Meskhi  and Q. Xue, Multilinear  Fefferman-Stein inequality and its generalizations. Trans. A. 

Razmadze Math.Inst. 
5. V. Kokilashvili, Weighted Grand  mixed-norm  Lebesgue spaces. Georgian Math. J. 
6. V. Kokilashvili, A. Meskhi and M. Mastylo, Singular integral operators in some variable exponent Lebesgue spaces. 

Georgian Math. J. 
 

გამოსაქვეყნებლად გადაცემული და დასაბეჭდად მიღებული სახელმძღვანელო 

ნ. ნუცუბიძე, ო.ძაგნიძე, შ.კირთაძე. მათემატიკური ცნობარი (მეორე გაფართოებული გამოცემა), აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 687 გვერდი. 

 
გამოსაქვეყნებლად გამზადებული სახელმძღვანელო 

ო. ძაგნიძე. სკოლის მათემატიკის ისტორიისთვის, თსუ-ს გამომცემლობა, 215 გვერდი. 
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დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება 
 
ივანე კიღურაძე (განყოფილების გამგე, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), სერგო 
ხარიბეგაშვილი (უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), მალხაზ აშორდია (მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი), გივი ბერიკელაშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ნინო ფარცვანია 
(მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ოთარ ჯოხაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), მაია 
ჯაფოშვილი (უფროსი ლაბორანტი) 

 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
1.1. 

№ 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით  

პროექტის 
დაწყების და 
დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით)  

1 2 3 4 
1 არალოკალური სასაზღვრო და საწყის-

სასაზღვრო ამოცანები ჩვეულებრივი და 
კერძოწარმოებულებიანი 
დიფერენციალური განტოლებებისა და 
სისტემებისთვის  

2019-2023 

ი. კიღურაძე (ხელმძღვანელი), 
მ. აშორდია (შემსრულებელი),  
გ. ბერიკელაშვილი (შემსრულებელი),  
ნ. ფარცვანია (შემსრულებელი),  
ს. ხარიბეგაშვილი (შემსრულებელი),  
ო. ჯოხაძე (შემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის  ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დამუშავებულია სასაზღვრო ამოცანათა კვლევის ახალი მეთოდი მეორე რიგის დიფერენციალური და ფუნ-
ქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებებისათვის ნებისმიერი რიგის სინგულარობებით დროითი 
ცვლადის მიმართ. ამ მეთოდის გამოყენებით: 
 მეორე რიგის წრფივი დიფერენციალური განტოლებებისა და წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა 

ორგანზომილებიანი სისტემებისთვის ნებისმიერი რიგის სინგულარობებით სასაზღვრო პირობების მა-
ტარებელ წერტილებში დადგენილია გარკვეული აზრით ოპტიმალური  პირობები, რომლებიც, სათანა-
დოდ, უზრუნველყოფს დირიხლესა და ფოკალური ამოცანების ფრედჰოლმურობასა და ცალსახად 
ამოხსნადობას; 

 მეორე რიგის ძლიერად სინგულარული არაწრფივი დიფერენციალური განტოლებებისთვის 
მიღებულია ორწერტილოვან სასაზღვრო ამოცანათა ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის არა-
გაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები; 

 დადგენილია მარჯვნივ ფოკალური სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის 
არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები მეორე რიგის ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლე-
ბებისთვის უსასრულო რიგის სინგულარობებით დროითი ცვლადის მიმართ განსახილველი 
შუალედის მარცხენა ბოლოსა და შიგა წერტილებში; 

ოპტიმალურადაა აღწერილი სიმრავლეები ემდენ-ფაულერის ტიპის მაღალი რიგის ზეწრფივი და ქვეწრფი-
ვი დიფერენციალური განტოლებებისა, რომლებსაც ერთდროულად გააჩნიათ რხვეადი და ნულისაგან მოწ-
ყვეტილი ნელად ზრდადი ამონახსნები. 
განზოგადებული წრფივი დიფერენციალური სისტემებისთვის არაინტეგრებადი სინგულარობებით საწყისი 
მნიშვნელობის მატარებელ წერტილში დადგენილია კოშის ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობისა და კორექ-
ტულობის ეფექტური საკმარისი პირობები. 
ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა წრფივი სისტემებისთვის ნაპოვნია ზოგადი წრფივი სასაზ-
ღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის პირობები და აგებულია კრებადი სხვაობიანი სქემები. 
ტალღის ერთგანზომილებიანი ნახევრად არაწრფივი განტოლებისთვის შესწავლილია შერეული ამოცანა 
არაწრფივი სასაზღვრო პირობებით. დადგენილია პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველყოფს ამ 
ამოცანის: ა) ლოლოკალურად ამოხსნადობასა და ცალსახად ამოხსნადობას, ბ) გლობალურად 
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ამოხსნადობასა და ცალსახად ამოხსნადობას, გ) ფეთქებადი ამონახსნის არსებობასა და გლობალური 
ამონახსნის არარსებობას, დ) ლოკალური ამონახსნის არარსებობას. 
სიმის რხევის არაერთგვაროვანი განტოლებისთვის მიღებულია შერეული ამოცანის ამონახსნის წარმოდგენა 
სასრული ჯამის სახით.  
კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა ერთი კლასისთვის იტერირებული ტალღის ოპე-
რატორით მთავარ ნაწილში ნაპოვნია პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველყოფს ცილინდრულ 
არეში დასმული ამოცანის ამოხსნადობას, ცალსახად ამოხსნადობას და ამონახსნის არარსებობას. 

 სივრცით ერთგანზომილებიან ბურგერსის მოდიფიცირებული განტოლებისთვის განხილულია საწყის 
სასაზღვრო ამოცანა. აგებულია შესაბამისი სამშრიანი სასრულ სხვაობიანი სქემა, სადაც ყოველ ახალ 
შრეზე მიღებული ალგებრული განტოლებები წრფივია საძიებელი ფუნქციის მიმართ. დადგენილია 
სქემის ცალსახად ამოხსნადობა, აბსოლუტური მდგრადობა და კრებადობა. 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 M. Ashordia The Initial Problem for Linear Systems of 
Generalized Ordinary Differential 
Equations, Linear Impulsive and Ordinary 
Differential Systems. Numerical Solvability.  
Mem. Differential Equations Math. 

Phys. 78 (2019), 1-162 
ISSN 1512-0015 

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი,  საქართველო 
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განზოგადებულ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა წრფივი სისტემებისათვის აგებულია კოშის 
ამოცანის თეორია. სახელდობრ, დადგენილია: 
 კოშის ამოცანის კორექტულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები; 
 გარკვეული აზრით ოპტიმალური პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამონახსნების მდგრადობას 

ლიაპუნოვის აზრით. 

ანალოგიური ხასიათის შედეგები მიღებულია წრფივი იმპულსური დიფერენციალური სისტემებისათვის. 

ჩვეულებრივი დიფერენციალური სისტემებისათვის დადგენილია კოშის ამოცანის შესაბამისი სხვაობიანი 
სქემების კრებადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 
 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება,   
ნომერი/ტომი, 

წელი, 
გვერდები 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 M. Ashordia,  
M. Kutsia, 
M. Talakhadze  

On the well-posedness of the 
Cauchy problem for systems 
of linear generalized ordinary 
differential equations.  
ISSN 1512-0015 

Mem. Differ. 
Equ. Math. 
Phys. 77 (2019), 
105-113 

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 
საქართველო 
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2 N. Shavlakadze,  
S. Kharibegashvili, 
O. Jokhadze 

The adhesive contact 
problems in the plane theory 
of elasticity. 
ISSN 2346-8092 
 

Trans. A. 
Razmadze Math. 
Inst. 73 (2019), 
no. 2, 165-168 

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 
საქართველო 

4 

3 N. Partsvania The weighted right focal 
boundary value problem for 
second order singular in the 
time variable functional 
differential equations.  
ISSN 2346-8092 

Trans. A. 
Razmadze Math. 
Inst. 173 (2019), 
No. 2, 157-160 

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 
თბილისი, 
საქართველო 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. განზოგადებულ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა წრფივი სისტემებისათვის 
დადგენილია კოშის ამოცანის კორექტულობის აუცილებელი საკმარისი პირობები. 

2. გამოკვლეულია სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ზუსტი ან მიახ-
ლოებითი ამონახსნის აგების ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია თხელი სასრული ან 
უსასრულო არაერთგვაროვანი ჩართვისა (დაკვრის) და დრეკადი ფირფიტის ურთიერთქმედებასთან. 
ჩართვა დატვირთულია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ძალებით და ძალაშია ძელის ღუნვისა 
ან/და ცალღერძა დაძაბული მდგომარეობის მოდელები. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის 
მეთოდების, ინტეგრალური გარდაქმნებისა ან ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდების  
გამოყენებით სინგულარული იტეგრო-დიფერენციალური განტოლებები დაიყვანება ანალიზურ 
ფუნქციათა თეორიის სხვადასხვა სასაზღვრო ამოცანაზე (კარლემანის ტიპის გადაადგილებიანი 
ამოცანა, რიმანის მოცანა) ან წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე. ჩატარებულია 
ამოცანის ასიმპტოტური ანალიზი. 

3. მეორე რიგის ფუნქციონალურ დიფერენციალური განტოლებისათვის განხილულია მარჯვნივ 
ფოკალური წონიანი სასაზღვრო ამოცანა. დადგენილია  აღნიშნული ამოცანის ამოხსნადობისა და 
ცალსახად ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები იმ შემთხვევაში, როცა 
განსახილველი განტოლების მარჯვენა მხარეს აქვს ნებსიმიერი რიგის სინგულერობები დროითი 
ცვლადის მიმართ როგორც შუალედის მარცხენა ბოლოში, ასევე შუალედის ნებისმიერ შიდა 
წერტილზე. 

 
 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 
პუბლიკაციის ციფრული 

ინდიკატორი  

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება,  
ნომერი/ტომი, 

წელი, გვერდები 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 G. Berikelashvili, 
M. Mirianashvili  

On the convergence of 
difference schemes for the 
generalized BBM-Burgers 
equation. 
DOI: https://doi.org/10.1515/
gmj-2018-0075 

Georgian Math. 
J. 26 (2019), no. 3, 
341-349 

Walter De Gruyter & 
Co., Germany 

9 

2 O. Jokhadze,  
S. Kharibegashvili, 
N. Shavlakadze  

Contact interaction of the 
plate with a nonlinear elastic 
stringer. 
DOI: 

Izv. Ross. Akad. 
Nauk,  MTT 2 
(2019), 101-110 
(in Russian); 

Russian Academy of 
Sciences – RAS, 
Nauka, Moscow 

10 
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10.1134/S0572329919010033 translation in 
Mechanic of 
solids 

3 S. Kharibegashvili,  
B. Midodashvili 

On the existence, 
uniqueness, and 
nonexistence of solutions of 
one boundary-value problem 
for a semilinear hyperbolic 
equation.  
ISSN: 0041-6053, 1027-3190 

Ukraïn. Mat. 
Zh. 71 (2019), no. 
8, 1123-1132 (in 
Russian) 

Institute of 
Mathematics NAS of 
Ukraine, Kiev 

10 

4 S. Kharibegashvili, 
B. Midodashvili  

A boundary value problem 
for higher-order semilinear 
partial differential equations.  
DOI: 
10.1080/17476933.2018.1508
286 

Complex Var. 
Elliptic 
Equ. 64 (2019), 
no. 5, 766-776 

Taylor & Francis, 
Abingdon, 
Oxfordshire 

11 

5 I. T. Kiguradze Two-point boundary value 
problems for essentially 
singular second-order linear 
differential equations. 
DOI: 
10.1134/S0012266119050021 

Differ. 
Uravn. 55 (2019), 
no. 5, 607-624 (in 
Russian); 
translation in 
Differ. 
Equ. 55 (2019), 
no. 5, 591-608. 

Nauka/Interperiodika, 
Moscow; 
Springer US, New 
York, NY 

18 

6 I. T. Kiguradze Two-point boundary value 
problems for essentially 
singular nonlinear second-
order differential 
equations. 
DOI: 
10.1134/S0012266119060053 

Differ. 
Uravn. 55 (2019), 
no. 6, 792-802 (in 
Russian); 
translation in 
Differ. 
Equ. 55 (2019), 
no. 6, 776-786. 

Nauka/Interperiodika, 
Moscow; 
Springer US, New 
York, NY 

11 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. აგებული და გამოკვლეულია სასრულ სხვაობიანი სქემა ბენჟამენ-ბონა-მაჰონი-ბურგერსის 
არაწრფივი განტოლებისათვის საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამოსახსნელად. ნაჩვენებია  1k   რიგის 
კრებადობა, როცა ზუსტი ამონახსნი მიეკუთვნება  k   მაჩვენებლიან სობოლევის სივრცეს. 

2.  განხილულია მექანიკური ველის მოძებნის ამოცანა ერთგვაროვან ნახევარსიბრტყეში, რომელიც 
გამაგრებულია ჰუკის არაწრფივ კანონს დაქვემდებარებული სასრული ერთგვაროვანი სტრინგერით. 
დასმული ამოცანა დაიყვანება არაწრფივ სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე. 
უძრავი წერტილის შაუდერის პრინციპის გამოყენებით მტკიცდება ამ განტოლების ამონახსნის 
არსებობა. მცირე პარამეტრის მეთოდით მიიღება პირველი გვარის წრფივი სინგულარულ 
ინტეგრალურ განტოლებათა რეკურენტული სისტემა. 

3. გამოკვლეულია ერთი სასაზღვრო ამოცანა ცილინდრულ არეში არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან 
დიფერენციალურ განტოლებათა ერთი კლასისათვის იტერირებული ტალღის ოპერატორით მთავარ 
ნაწილში. განტოლების არაწრფივ წევრზე  დადებული გარკვეული პირობების შესრულების 
შემთხვევაში დამტკიცებულია დასმული ამოცანის ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობის და 
არარსებობის თეორემები. 

4. მაღალი რიგის არაწრფივი განტოლებისათვის ჰიპოელიფსური ოპერატორით მთავარ ნაწილში 
შესწავლილია სასაზღვრო ამოცანა ცილინდრულ არეში. განტოლების არაწრფივ წევრზე  დადებული 
გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში გამოკვლეულია დასმული ამოცანის ამონახსნის 
არსებობის, ერთადერთობის და არარსებობის საკითხები. 
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5. აგებულია ორწერტილოვან სასაზღვრო ამოცანათა თეორია მეორე რიგის ჩვეულებრივი წრფივი 
დიფერენციალური განტოლებებისათვის, რომელთა კოეფიციენტებს განსახილველი შუალედის 
ბოლო წერტილებში გააჩნია ნებისმიერი რიგის სინგულარობები. 

6. მეორე რიგის არაწრფივი დიფერენციალური განტოლებებისათვის ნებისმიერი რიგის 
სინგულარობებით დროითი ცვლადის მიმართ დადგენილია ორწერტილოვან სასაზღვრო ამოცანათა 
ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  
დრო და ადგილი 

1 M. Ambroladze,  
G. Berikelashvili 

Finite difference approximation of 
modified burgers equation in Sobolev 
spaces 

International Workshop on the Qualitative 
Theory of Differential Equations – 
QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019) 

2 B. Anjafaridze,  
M. Ashordia 

On the well-posedness of the Cauchy 
problem for high order ordinary linear 
differential equations 

International Workshop on the Qualitative 
Theory of Differential Equations – 
QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019) 

3 მ. აშორდია ჩვეულებრივ დიფერენციალურ 
განტოლებათა სისტემებისთვის 
ზოგადი სახის წრფივი სასაზღვრო 
ამოცანის კორექტულობის 
აუცილებელი და საკმარისი პირობების 
შესახებ  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ანდრია რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტის 
კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს 
ნ. ბერიკაშვილის 90 წლისადმი 
(ქ. თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2019 წ.) 

4 M. Ashordia On the well-posedness of the cauchy 
problem for generalized 
ordinary linear differential systems 

International Workshop on the Qualitative 
Theory of Differential Equations – 
QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019) 

5 გ. ბერიკელაშვილი მაღალი სიზუსტის სხვაობიანი სქემის 
აგება ბურგერსის განტოლებისათვის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ანდრია რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტის 
კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. 
ბერიკაშვილის 90 წლისადმი 
(ქ. თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2019 წ.) 

6 ო. ჯოხაძე ეილერ-პუასონის განტოლების 
ინტეგრებადობის შესახებ 
 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
VII ყოველწლიური საფაკულტეტო 
კონფერენცია ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 
(ქ. თბილისი, 11-15 თებერვალი, 2019) 

7 N. Shavlakadze,  
S. Kharibegashvili,  
O. Jokhadze 

The adhesive contact problems in the 
plane theory of elasticity 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ანდრია რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტის 
კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. 
ბერიკაშვილის 90 წლისადმი 
(ქ. თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2019 წ.) 
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8 O. Jokhadze,  
S. Kharibegashvili 

Representation of the solution of the 
inhomogeneous wave equation in a half-
strip in the form of finite sum of addends, 
depending on boundary, initial values 
of the solution and right-hand side of the 
equation 

International Workshop on the Qualitative 
Theory of Differential Equations – 
QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019) 

9 S. Kharibegashvili Solvability of the boundary value problem 
for one class of higher-order nonlinear 
partial differential equations 

International Workshop on the Qualitative 
Theory of Differential Equations – 
QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019) 

10 ი. კიღურაძე ორწერტილოვანი სასაზღვრო 
ამოცანები დროითი ცვლადის მიმართ 
სინგულარული მაღალი რიგის 
არაწრფივი დიფერენციალური 
განტოლებებისათვის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ანდრია რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტის 
კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. 
ბერიკაშვილის 90 წლისადმი 
(ქ. თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2019 წ.) 

11 I. Kiguradze Emden-Fowler type differential equations 
possessing Kurzweil’s property 

International Workshop on the Qualitative 
Theory of Differential Equations – 
QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019) 

12 ნ. ფარცვანია დირიხლეს ამოცანა მეორე რიგის 
სინგულარული ფუნქციონალურ 
დიფერენციალური 
განტოლებებისათვის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ანდრია რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტის 
კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. 
ბერიკაშვილის 90 წლისადმი 
(ქ. თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2019 წ.) 

13 N. Partsvania The Dirichlet Problem for Singular Two-
Dimensional Linear Differential Systems 

International Workshop on the Qualitative 
Theory of Differential Equations – 
QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019) 

 
 
6.2. უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 O. Jokhadze,  

S. Kharibegashvili, 
 N. Shavlakadze 

Some nonlinear boundary value problems 
for semilinear wave equations 

VI International Conference on Topical 
Problems of Continuum Mechanics (Dilijan, 
Armenia, October 1-6, 2019) 

2 O.  Jokhadze,  
N. Shavlakadze 
 

On the singular integro-differential 
equations related to the adhesive 
interaction of elastic patch and plate 

GAMM-2019, 90th Annual Meeting 
(Vienna, Austria, February 18-22, 2019) 

3 N. Partsvania On the Cauchy-Nicoletti weighted 
problem for nonlinear singular functional 
differential systems 

Czech-Georgian Workshop on Boundary 
Value Problems – WBVP-2019 (Brno, Czech 
Republic, May 27-30, 2019) 
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     სხვა ინფორმაცია: 

 გამოქვეყნებული მონოგრაფია  

M. Ashordia, The Initial Problem for Linear Systems of Generalized Ordinary Differential Equations, Linear Impulsive 
and Ordinary Differential Systems. Numerical Solvability. Mem. Differential Equations Math. Phys. 78 (2019), 1-162.  

 გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში 
გამოქვეყნებული სტატიები) 
1. M. Ashordia, M. Kutsia and M. Talakhadze, On the well-posedness of the Cauchy problem for systems of linear 

generalized ordinary differential equations. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 77 (2019), 105-113. 
2. * G. Berikelashvili  and M. Mirianashvili, On the convergence of difference schemes for the generalized BBM-

Burgers equation. Georgian Math. J. 26 (2019), no. 3, 341-349.  
3. * O. Jokhadze, S. Kharibegashvili and N. Shavlakadze, Contact interaction of the plate with a nonlinear elastic 

stringer. Izv. Ross. Akad. Nauk,  MTT 2 (2019), 101-110; translation in Mechanic of solids. 
4. * S. Kharibegashvili and B. Midodashvili, On the existence, uniqueness, and nonexistence of solutions of one 

boundary-value problem for a semilinear hyperbolic equation. Ukr. Mat. Zh. 71 (2019), no.  8, 1123-1132.    
5. * S. Kharibegashvili and B. Midodashvili, A boundary value problem for higher-order semilinear partial 

differential equations. Complex Var. Elliptic Equ. 64 (2019), no. 5, 766776. 
6. * I. Kiguradze, Two-point boundary value problems for essentially singular second-order linear differential 

equations. (Russian) Differ. Uravn. 55 (2019), no. 5, 607-624; translation in Differ. Equ. 55 (2019), no. 5, 591-608. 
7. * I. Kiguradze, Two-point boundary value problems for essentially singular nonlinear second-order differential 

equations. (Russian) Differ. Uravn. 55 (2019), no. 6, 792-802; translation in Differ. Equ. 55 (2019), no. 6, 776-786. 
8. N. Partsvania, The weighted right focal boundary value problem for second order singular in the time variable 

functional differential equations. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 173 (2019), no. 2, 157-160. 
9. N. Shavlakadze, S. Kharibegashvili and O. Jokhadze, The adhesive contact problems in the plane theory of 

elasticity. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 173 (2019), no. 2, 165-168. 

 გამოსაქვეყნებლად გადაცემული სამეცნიერო სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში 
გამოსაქვეყნებლად გადაცემული სტატიები) 

1. * О. М. Джохадзе, С. С. Харибегашвили, О разрешимости смешанной задачи с нелинейным граничным 
условием для одномерного полулинейного волнового уравнения. Мат. Заметки, 2019. 

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე წაკითხული მოხსენებების თეზისები 
1. M. Ambroladze and G. Berikelashvili, Finite difference approximation of modified burgers equation in Sobolev 

spaces. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2019 (Tbilisi, 
Georgia, December 7-9, 2019), pp. 3-5;  
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2019/Ambroladze_Berikelashvili_workshop_2019.pdf. 

2. B. Anjafaridze and M. Ashordia, On the well-posedness of the Cauchy problem for high order ordinary linear 
differential equations. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-
2019 (Tbilisi, Georgia, December 7-9, 2019), pp. 6-9; 
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2019/Anjafaridze_Ashordia_workshop_2019.pdf. 

3. M. Ashordia, On the well-posedness of the Cauchy problem for generalized ordinary linear differential systems. 
International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, 
December 7-9, 2019), pp. 10-14;  
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2019/Ashordia_workshop_2019.pdf. 

4. O. Jokhadze, S. Kharibegashvili, N. Shavlakadze, Some nonlinear boundary value problems for semilinear wave 
equations. VI International Conference on Topical Problems of Continuum Mechanics (Dilijan, Armenia, October 
1-6, 2019). 

5. O.  Jokhadze and N. Shavlakadze, On the singular integro-differential equations related to the adhesive interaction 
of elastic patch and plate. GAMM-2019, 90th Annual Meeting (Vienna, Austria, February 18-22, 2019), 

6. O. Jokhadze and S. Kharibegashvili, Representation of the solution of the inhomogeneous wave equation in a half-
strip in the form of finite sum of addends, depending on boundary, initial values of the solution and right-hand 
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side of the equation. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-
2019 (Tbilisi, Georgia, December 7-9, 2019), pp. 87-90; 
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2019/Jokhadze_Kharibegashvili_workshop_2019.pdf. 

7. S. Kharibegashvili, Solvability of the boundary value problem for one class of higher-order nonlinear partial 
differential equations. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-
2019 (Tbilisi, Georgia, December 7-9, 2019), pp. 96-98; 
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2019/Kharibegashvili_workshop_2019.pdf. 

8. I. Kiguradze, Emden-Fowler type differential equations possessing Kurzweil’s property. International Workshop on 
the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, December 7-9, 2019), pp. 99-
102;  
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2019/Kiguradze_I_workshop_2019.pdf. 

9. N. Partsvania, On the Cauchy-Nicoletti weighted problem for nonlinear singular functional differential systems. 
Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP-2019, Brno, Czech Republic, May 27-30, 2019; 
http://czge.math.cas.cz/2019/abstracts/Partsvania.pdf. 

10. N. Partsvania, The Dirichlet problem for singular two-dimensional linear differential systems. International 
Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2019 (Tbilisi, Georgia, December 7-9, 
2019), pp. 142-144;  
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2019/Partsvania_workshop_2019.pdf.  

 ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმები 

განყოფილების მიერ ორგანიზებული იყო საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა 
თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-2019, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2019 წლის 7-9 დეკემბერს. 

განყოფილება ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალთან ერთად 
მონაწილეობას ღებულობდა სასაზღვრო ამოცანებში ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპის (WBVP-2019) 
ორგანიზებაში, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2019 წლის 27-30 მაისს. 

 საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა 

ივანე კიღურაძე:  

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2019 საპროგრამო კომიტეტის თავმჯდომარე. 
როგორც სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანამშრომლობდა უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებთან: Boundary 

Value Problems, Fasciculi Mathematici, Nonlinear Oscillations, Researches of Mathematics and Mechanics, ხოლო 
როგორც რეცენზენტი ჟურნალებთან: Дифференциальные уравнения, Ukrainiam Mathematical Journal.  

მალხაზ აშორდია: 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2019 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

გივი ბერიკელაშვილი: 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2019 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 
როგორც რეცენზენტი თანამშრომლობდა სამეცნიერო ჟურნალებთან: Georgian  Mathematical Journal, Numerical 
Methods for Partial Differential Equations. 

ნინო ფარცვანია: 

2019 წლის 26 მაისიდან 1 ივნისამდე მივლინებით იმყოფებოდა ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
მათემატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალში (ქ. ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა), სადაც მონაწილეობა მიიღო 
სასაზღვრო ამოცანებში ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპის მუშაობაში, როგორც მოწვეულმა მომხსენებელმა. 

2019 წლის 4 ნოემბრიდან 17 ნოემბრამდე მივლინებით იმყოფებოდა ბრნოს ტექნოლოგიური 
უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტში. აღნიშნული 
ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარზე გააკეთა მოხსენება თემაზე “არალოკალური სასაზღვრო ამოცანების 
შესახებ ორგანზომილებიანი წრფივი და არაწრფივი დიფერენციალური სისტემებისათვის ძლიერი 
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სინგულარობებით”  (07.11.2019 წ.). გააგრძელა ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები პროფ. ბ. პუჟასთან ერთად 
დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში. 

არის რეფერატული ჟურნალის “Mathematical Reviews” რეფერენტი. 
არის საერთაშორისო ჟურნალის “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics” ასოცირებული 

რედაქტორი. 
არის საერთაშორისო ჟურნალის “Miskolc Mathematical Notes” პასუხისმგებელი რედაქტორი. 
არის საერთაშორისო ჟურნალის “Complexity”-ის სპეციალური ტომის “Nonlocal Models of Complex Systems” 

მოწვეული რედაქტორი (2019-2020 წწ.) https://www.hindawi.com/journals/complexity/si/764650/cfp/ 
იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2019 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. 

სერგო ხარიბეგაშვილი: 

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2019 საპროგრამო კომიტეტის წევრი. 
როგორც სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანამშრომლობდა საერთაშორისო ჟურნალებთან: “Georgian Mathe-

matical Journal” და “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”.  
როგორც რეცენზენტი თანამშრომლობდა სამეცნიერო ჟურნალთან: Boundary Value Problems. 

ოთარ ჯოხაძე: 

როგორც რეცენზენტი თანამშრომლობდა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებთან: Boundary Value 
Problems, Miskolc Mathematical Notes. 
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მათემატიკური ფიზიკის განყოფილება 
 
როლანდ დუდუჩავა (განყოფილების გამგე, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), თენგიზ 
ბუჩუკური (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ოთარ ჭკადუა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 
დავით კაპანაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), როლანდ გაჩეჩილაძე (უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი), ავთანდილ გაჩეჩილაძე (მეცნიერი თანამშრომელი) 
 

 
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით წლის გეგმით

შესრულებული სამეცნიერო კვლევითი პროექტები 

# 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 
 

სასაზღვრო ამოცანები კერძო-

წარმოებულიანი დიფერენციალური 
განტოლებებისათვის ზედაპირებზე

2018-2021 რ. დუდუჩავა - პროექტის 
ხელმძღვანელი 
თ. ბუჩუკური - შემსრულებელი 
გ. ტეფნაძე - შემსრულებელი 
მ. ცაავა  - შემსრულებელი

2 თერმო-ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის 
თეორიის დინამიკის სამგანზომილებიანი 
ამოცანები ერთგვაროვანი, უბნობრივად 
ერთგვაროვანი და არაერთგვაროვანი ანიზო-
ტროპული მრავალკომპონენტიანი 
კომპოზიტური სხეულებისათვის 

2018-2021 ო. ჭკადუა - პროექტის 
ხელმძღვანელი 
დ. ნატროშვილი - შემსრულებელი 
თ. ბუჩუკური - შემსრულებელი 
  

3 ტალღის გავრცელების ამოცანები 
კომპოზიტებში, კრისტალებსა და 
მეტამასალებში 

2018-2021 დ. კაპანაძე - პროექტის 
ხელმძღვანელი 
ე. პესეცკაია - შემსრულებელი 

4. ამოცანები, რომლებიც ყალიბდებიან 
ვარიაციული და კვაზივარიაციული 
უტოლობების სახით 

2018-2021 რ. გაჩეჩილაძე - პროექტის 
ხელმძღვანელი 
ა. გაჩეჩილაძე - შემსრულებელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. ა) ლამეს იზოტროპული განტოლებისთვის გიუნტერის მხები დიფერენციალური ოპერატორების აღრიცხვის 
გამოყენებით შესწავლილია შერეული სასაზღვრო ამოცანა თხელ შრეში 3R  ევკლიდურ სივრცეში. 
მიღებულია ამოცანის ვარიაციული ფორმულირება და დადგენილია შესაბამისი ენერგეტიკული 
ფუნქციონალის მინიმუმის Г -ზღვარი, როდესაც შრის სისქე მიისწრაფის ნულისკენ. მიღებული პირობა 
გადაწერილია შუა ზედაპირზე გავრცელებული  განტოლებისთვის დასმული სასაზღვრო ამოცანის სახით. 
ბ) გამოკვლეულია აგრეთვე შერეული სასაზღვრო ამოცანა თხელ შრეში 3R  ევკლიდურ სივრცეში, 
რომელითაც ბი-ლაპლასის განტოლებით საწყისი ამოცანა ჩაწერილია ექვივალენტური ვარიაციული 
ფორმულირებით და ვარიაციული ფუნქციონალისათვის დადგენილია, რომ თუ ზღვარი განიხილება დე 
ჯორჯის Г -კრებადობის აზრით, ზღვარში მიიღება სასაზღვრო ამოცანა ზედაპირზე გავრცელებული ბი-
ლაპლას-ბელტრამის განტოლებისათვის (ვარიაციული ფორმულირებით). 

2. შესწავლილია 3-განზომილებიანი განზოგადებული თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის ერთგვა-
როვანი, ანიზოტროპული თეორიის დინამიკის შერეული სასაზღვრო ამოცანა ბზარის მქონე 
სხეულებისთვის. ლაპლასის გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდო დიფერენციალურ განტოლებათა 
მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. 
გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში, სადაც იცვლებიან 
სასაზღვრო პირობები. ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ დამოკიდებულია როგორც 
დრეკად, ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის გეომეტრიაზე, სადაც იცვლებიან 
სასაზღვრო პირობები. 



 

41 
 

 

შესწავლილია  პიეზოდრეკადობის თეორიის ფსევდორხევის სასაზღვრო ამოცანები თერმული ეფექტების 
გათვალისწინებით ენერგიის დისიპაციის არარსებობის შემთხვევაში. პოტენციალთა თეორიისა და 
ინტეგრალური განტოლებების თეორიის გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნების არსებობისა და 
ერთადერთობის თეორემები და დადგენილია ამონახსნების ყოფაქცევა სინგულარული წირების მიდამოში. 

3. შესწავლილია დისკრეტული ჰელმჰოლცის განტოლებისთვის დირიხლეს ამოცანები ნახევარსიბრტყისა და 
მეოთხედი სიბრტყის ბადისებრი სტრუქტურებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ კრისტალებსა და 
მეტამასალებში მიმდინარე მიკროსტრუქტურული პროცესების მათემატიკურ მოდელებს. მიღებულია 
ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. დამუშავებულია ალგორითმი რიცხვითი 
გამოთვლების ეფექტურად საწარმოებლად. 

4. ა) შესწავლილია ბლანტი მომენტური დრეკადობის თეორიის დინამიკის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა 
არაერთგვაროვანი, ანიზოტროპული სხეულებისთვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამონახსნის 
ერთადერთობის საკითხი დადგენილია გრინის ფორმულების და პოტენციალური ენერგიის დადებითად 
განსაზღვრულობის გამოყენებით. სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანის ამონახსნის არსებობის საკითხის 
შესწავლისათვის ამოცანა ეკვივალენტურად დაიყვანება სივრცით ვარიაციულ უტოლობამდე, რომელიც 
თავის მხრივ ეკვივალენტურია პარამეტრზე დამოკიდებული რეგულიარიზებული ვარიაციული 
განტოლების. ამ განტოლების შესწავლა ჩატარებულია ფაედო-გალიორკინის მეთოდის გამოყენებით. 
მიღებულია რეგულიარიზებული განტოლების ამონახსნის გარკვეული აპრიორული შეფასებები, 
რომელებიც იძლევა საშუალებას ზღვარზე გადასვლის პროცედურების მეშვეობით მივიღოთ დასმული 
სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანის ამონახსნის არსებობის თეორემა. 
ბ) შესწავლილი იქნა ამონახსნის არსებობის და ერთადერთობის საკითხი ერთი ევოლუციური კვაზი-
ვარიაციული უტოლობისთვის. ეს ამოცანა წარმოადგენს პარაბოლურ ვარიაციულ უტოლობას არაცხადი 
წინაღობით  (ე.ი., წინაღობით, რომელიც დამოკიდებულია ამონახსნზე) შემოსაზღვრული და კოერციტიული 
ორადწრფივი ფორმის მიმართ. სპეციფიკურად შერჩეული ასახვისთვის უძრავი წერტილის არსებობის და 
ერთადერთობის დამტკიცების საშუალებით -ში ზემოთხსენებული კვაზივარიაციული უტოლობისთვის 
მტკიცდება ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა სობოლევის სივრცეებში; ასევე დამტკიცებულია 
ამონახსნის მდგრადობა ამოცანის მონაცემების ცვლილების მიმართ და აგებულია იტერაციული სქემები - 
კვაზივარიაციული უტოლობის ამონახსნის მიახლოვება ვარიაციული უტოლობის ამონახსნების 
საშუალებით. შეფასებულია ნაშთითი წევრები. ამ ამოცანის ელიფსური შემთხვევა წარმოადგენს 
ლიტერატურაში ცნობილ „სინიორინის არაცხად ამოცანას”, რომლისთვისაც ამონახსნის ერთადერთობა, 
მდგრადობა და შეფასებები იტერაციული სქემებისთვის მიღებული იქნა გასულ წლებში.  

 
 2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო კვლევითი პროექტები  
 
2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1 თერმო-ელექტრო-მაგნიტოდრე-

კადობის თეორიის დინამიკის 
შერეული საკონტაქტო 
ამოცანების მათემატიკური ანა-
ლიზი და მასთან დაკავში-
რებული ურთიერთქმედების 
ამოცანები სხვადასხვა განზო-
მილებიანი ველებისათვის; 
მათემატიკა: FR-18-126 

25.02.2019-25.02.2021 

ნატროშვილი დავით  
 (სამეცნიერო ხელმძღვანელი)     
ჭკადუა ოთარ  
(ძირითადი შემსრულებელი)  
ბუჩუკურ ითენგიზ  
 (ძირითადი შემსრულებელი) 
მრევლიშვილი მაია  
(ძირითადი შემსრულებელი)  
ჭკადუა გიორგი  
(ძირითადი შემსრულებელი)  
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ა)  შესწავლილია ფსევდორხევის განზოგადებული თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიისა და 
განზოგადებული თერმო-დრეკადობის თეორიის საკონტაქტო ბზარის ტიპის ამოცანები. პოტენციალთა და 
ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია საკონტაქტო ამოცანის 
ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა 
საკონტაქტო ბზარის კიდის მახლობლობაში. განხილულია საკონტაქტო ამოცანის მნიშვნელოვანი კერძო 
შემთხვევა, რისი შესწავლის საფუძველზეც ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ 
დამოკიდებულია როგორც დრეკად, ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და ბზარის კიდის  
გეომეტრიაზე. 
ბ)  შესწავლილია 3-განზომილებიანი ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის ერთგვაროვანი, ანიზოტროპული 
თეორიის დინამიკის შერეული სასაზღვრო ამოცანა ბზარის მქონე სხეულებისათვის. ლაპლასის 
გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით 
დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. გამოკვლეულია ამონახსნის 
სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში, სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. 
ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ დამოკიდებულია როგორც დრეკად, ასევე 
ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის გეომეტრიაზე, სადაც იცვლებიან სასაზღვრო 
პირობები. 
გ)  განვითარებულია ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდი 3-განზომილებიანი რობენის ტიპის 
ამოცანისთვის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული სხეულების შემთხვევაში. კერძოდ, გრინის 
ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების თვისებების გამოყენებით 
რობენის ტიპის ამოცანა დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ სინგულარულ ინტეგრალურ 
განტოლებათა სისტემაზე, რომლის შესაბამისი ოპერატორი ეკუთვნის  ბუტე დე მონველის ალგებრას.  
შესწავლილია რობენის ტიპის ამოცანისა და მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ 
სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის ექვივალენტობა. შემდეგ, ვიშიკ-ესკინის თეორიის 
გამოყენებით, რომელიც ეფუძნება ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდს, დადგენილია აუცილებელი და 
საკმარისი პირობები, რომლის დროსაც ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცული სინგულარული 
ინტეგრალური ოპერატორი არის ფრედჰოლმური, და ნაჩვენებია მისი შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევ-
სლობოდეცკისა და ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. 
 
 
2.2.  დასრულებული  პროექტი 
 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 

"თხელი გარსები ლიფშიცის 
საზღვრით“ 
0501 მათემატიკა - 050102 - 
გამოყენებითი მათემატიკა: 
DI/2016 -16 

 

20 ნოემბერი, 2016 – 
19 ნოემბერი, 2019 წწ 

ე. შარგოროდსკი, 
(პროექტის ხელმძღვანელი) 
რ. დუდუჩავა 
(პროექტის ხელმძღვანელი) 
თ. ბუჩუკური 
 (ძირითადი შემსრულებელი) 
მ. ცაავა 
(ძირითადი შემსრულებელი) 
გ. ტეფნაძე 
(ძირითადი შემსრულებელი) 
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დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

განხილული იქნა სამგანზომილებიან შრეში დრეკადობის თეორიის შერეული სასაზღვრო ამოცანა, 
რომელიც ლამეს განტოლებით აღიწერება, ამ განტოლებისთვის დასმულია შერეული სასაზღვრო ამოცანა 
ნეიმანის პირობებით ზედა და ქვედა საზღვარზე და შერეული პირობებით გვერდით ცილინდრულ 
ზედაპირზე. განზომილების დაწევისა და ორგანზომილებიანი მოდელის გამოსაყვანად, როდესაც სამგანზო-
მილებიანი ფენის h  სისქე მიისწრაფის ნულისკენ, გამოყენებული იქნა  - კრებადობის მეთოდი, რის 
შედეგადაც მიღებული იქნა ე.წ. შუა ზედაპირზე განსაზღვრულ დრეკადობის არაერთგვაროვანი 
განტოლებისთვის დასმული შერეული სასაზღვრო ამოცანა. თავდაპირველი სასაზღვრო პირობები 
გადაგვარდა ამ განტოლების სასაზღვრო პირობებად და მარჯვენა მხარედ. მიღებული სასაზღვრო 
ამოცანისთვის დადგინდა ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა. გალიორკინის მეთოდის გამოყენებით 
მიღებული იქნა მიახლოებითი ამონახსნი.  
 
 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 T. Buchukuri, 
R. Duduchava 

Solvability and Nu-merical Approxima-
tion of the Shell Equation Derived by the 
 -Convergence ISSN 1512-0015 

Memoirs on Diffe-
rential Equations and 
Mathematical Physics  
(Accepted for public-

ation) 
 

I. Javakhishvili 
Tbilisi State 
University 

18 

2 D. Kapanadze Wave propagation through a square 
lattice with sources online segments 

Transactions of A. 
RazmadzeMathematical 

InstituteVol. 173 
(2019), 111–119 

Tbilisi 9 

3 R. Gachechiladze Dynamical contact problems with regard 
to friction of couple-stress viscoelasticity 
for  inhomogeneous anisotropic bodies. 
ISSN 1512-0015 

Memoirs on Diffe-
rential Equations and 
Mathematical Physics  

(Accepted for 
publication) 

Tbilisi 27 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. განხილულია ორგანზომილებიან ზედაპირზე დასმული დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანა, 
რომელიც  - კრებადობის მეთოდით მიიღება სამგანზომილებიან შრეში დასმული დრეკადობის თეორიის 
შერეული სასაზღვრო ამოცანიდან ნეიმანის პირობებით ზედა და ქვედა საზღვარზე და შერეული 
პირობებით გვერდით ცილინდრულ ზედაპირზე იმ შემთხვევაში, როცა შრის სისქე ნულისკენ მიისწრაფის. 
ამ ამოცანისთვის გალიორკინის მეთოდის გამოყენებით მიღებულია მიახლოებითი ამონახსნი. 

2. შევისწავლით კვადრატული ბადისებრი სტრუტურისთვის დროით ჰარმონიული ტალღების  
გავრცელების ამოცანებს მონაკვეთებზე განლაგებული წყაროებით. დისკრეტული ჰელმოლცის 
განტოლება, ტალღური რიცხვით (0,2 2) \{2}k   და დირიხლეს ტიპის მონაცემებით ბადის სასრულ 
სტრიქონებზე/სვეტებზე, შესწავლილია  კომპლექსურ ტალღურ რიცხვზე გადასვლის გარეშე. უწყვეტი 
თეორიის მსგავსად გამოყენებულია გამოსხივების თვისების მქონე ამონახსნის ცნება და სხვაობიანი 
პოტენციალების გამოყენებით მიღებულია ცალსახად ამოხსნადობის შედეგი და ამონახსნის წარმოდგენის 
ფორმულა. ამის გარდა, რიცხვითი გამოთვლებისთვის შემოთავაზებულია მეთოდი და შემუშავებულია 
შესაბამისი MATLAB-ის კოდი.  
ნაშრომში განხილულია ბლანტი მომენტური დრეკადობის თეორიის დინამიკის სასაზღვრო-საკონტაქტო 
ამოცანა არაერთგვაროვანი, ანიზოტროპული სხეულებისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამონახსნის 
ერთადერთობის საკითხი დადგენილია გრინის ფორმულების და პოტენციალური ენერგიის დადებითად 
განსაზღვრულობის გამოყენებით. სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანის ამონახსნის არსებობის საკითხის 
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შესწავლისთვის ამოცანა ეკვივალენტურად დაიყვანება სივრცით ვარიაციულ უტოლობამდე, რომელიც 
თავის მხრივ ეკვივალენტურია პარამეტრზე დამოკიდებული რეგულიარიზებული ვარიაციული 
განტოლების. ამ განტოლების შესწავლა ჩატარებულია ფაედო-გლიორკინის მეთოდის გამოყენებით. 
მიღებულია რეგულიარიზებული განტოლების ამონახსნის გარკვეული აპრიორული შეფასებები, 
რომელებიც იძლევა საშუალებას ზღვარზე გადასვლის პროცედურების მეშვეობით მივიღოთ დასმული 
სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანის ამონახსნის არსებობის თეორემა. 

 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლო
ბა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1* R. Duduchava Mellin convolution equations, 
ISSN: 2194-1009 

Proceedings 
inMathematics & 
Statistics, OTHA 2018, 
Rostov-on-Don, Russia,  

Germany, 
Springer 

22 

2* T.Buchukuri, 
R.Duduchava 

Shell Equations in Terms of Gűnter's  
Derivatives, Derived by the  -
Convergence 

Georgian Mathematical 
Journal  (Accepted for 
publication) 

Germany, 
De Gruyter 

20 

3* T.Buchukuri,  
O. chkadua, 
D.Natroshvili 

Mixed and crack type dynamical 
problems of electro-magneto-elasticity 
theory 

Georgian Mathematical 
Journal  (Accepted for 
publication) 

Germany, 
De Gruyter 

20 

4 O. Chkadua,  
S. Mikhailov,  
D.Natroshvili 

Localized Boundary-Domain Singular 
Integral Equationsof Robin Type  
Problem for Self-Adjoint Second Order 
Strongly Elliptic PDE Systems. 

Georgian Mathematical 
Journal  (Accepted for 
publication) 

Germany, 
De Gruyter 

 
20 

ვრცელია ნოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. განხილულია მელინის კონვოლუციის ოპერატორები ლებეგოს და ბესელის პოტენციალთა 
სივრცეებში. აღწერილია მათი სიმბოლო, რომელიც განსაზღვრავს მათ ფრედჰოლმურობას და 
ინდექსის ფორმულას.  

2. განხილულია  იზოტროპული დრეკადობის სტატიკის განტოლება სამგანზომილებიან შრეში.  ამ 
განტოლებისათვის დასმულია შერეული სასაზღვრო ამოცანა ნეიმანის პირობებით ზედა და ქვედა 
საზღვარზე და დირიხლეს პირობებით გვერდით ცილინდრულ ზედაპირზე. განზომილების 
დაწევისა და ორგანზომილებიანი მოდელის გამოსაყვანად, როდესაც სამგანზომილებიანი ფენის h  
სისქე მიისწრაფის ნულისკენ, გამოყენებული იქნა  - კრებადობის მეთოდი, რის შედეგადაც 
მიღებული იქნა ე.წ. შუა ზედაპირზე განსაზღვრულ ლამეს არაერთგვაროვანი განტოლებისთვის 
დასმული შერეული სასაზღვრო ამოცანა. თავდაპირველი სასაზღვრო პირობები გადაგვარდა ამ 
განტოლების სასაზღვრო პირობებად და მარჯვენა მხარედ. მიღებული სასაზღვრო ამოცანისთვის 
დადგინდა ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა. 

3. ნაშრომში შესწავლილია 3-განზომილებიანი ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის ერთგვაროვანი, 
ანიზოტროპული თეორიის დინამიკის  შერეული სასაზღვრო ამოცანა ბზარის მქონე 
სხეულებისთვის. ლაპლასის გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ 
განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის 
თეორემები. გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში 
სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ 
დამოკიდებულია როგორც დრეკად, ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის 
გეომეტრიაზე, სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. 

4. ნაშრომი ეძღვნება ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდის განვითარებას   3-განზომილებიანი 
რობენის ტიპის ამოცანისთვის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული სხეულების შემთხვევაში. გრინის 
ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების თვისებების 
გამოყენებით რობენის ტიპის ამოცანა დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ 
სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე, რომლის შესაბამისი ოპერატორი ეკუთვნის  
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ბუტე დე მონველის ალგებრას.  შესწავლილია რობენის ტიპის ამოცანისა და მიღებულ 
ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის 
ექვივალენტობა. შემდეგ, ვიშიკ-ესკინის თეორიის გამოყენებით, რომელიც ეფუძნება ვინერ-ჰოფის 
ფაქტორიზაციის მეთოდს, დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები, რომლის დროსაც 
ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცული სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორი არის 
ფრედჰოლმური, და ნაჩვენებია მისი შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევ-სლობოდეცკისა და 
ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. 

 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 რ. დუდუჩავა Shell equation derived by the Г-

convergence 
X Annual International Conference 
of the Georgian Mechanical Union, 
2-6 September, 2019, Batumi, 
Georgia   

2. თ. ბუჩუკური,  
დ. ნატროშვილი,  
ო. ჭკადუა 

Mixed boundary-transmission 
problem of pseudo-oscillation for 
metallic-electro-magneto-elastic 
composite with interface crack 

X Annual International Conference 
of the Georgian Mechanical Union, 
2-6 September, 2019, Batumi, 
Georgia   

3 რ. დუდუჩავა Г-კრებადობა და გარსის 
განტოლება 

ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტი-
ტუტის ყოველწლიური კონფე- 
რენ ცია, 23 - 28 თებერვალი, 2019, 
თბილისი 

4 დ. კაპანაძე დიფრაქციის ამოცანები ორგანზ
ომილებიან  ბადისებრ 
 სტრუქტურებში 

ა. რაზმაძის მათემატიკის 
ინსტიტუტის ყოველწლიური 
კონფერენცია, 23 - 28 
თებერვალი, 2019, თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
 
 
6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 R. Duduchava Mathematics-the language of the 

nature and the universe(Invited 
talk) 

Humboldt-Kolleg Tbilissi,  
31 October - November 2019 

2 R. Duduchava Shell equation derived by the Г-
convergence (Plenary talk) 

Caucasian Mathematics Conference 
III 24-30 August, 2019, Rostov, 
Russia 

3 R. Duduchava Boundary value problems on  
hypersurfaces and Г-
convergence)Semi=plenary talk) 

International Workshop on 
Operator Theory and Applications 
(IWOTA 2019)22-26 July, 2019, 
Lissabon, Portugal 

4 R. Duduchava Mixed boundary value problems 
foran elliptic equation in a Lipscitz 
domain. 

International Workshop BEM & 
Kinetics on the Saar, June 4-7, 2019, 
Saarbrucken, Germany 

5 R. Duduchava Boundary value problems on  
hypersurfaces and Г-convergence 

International Workshop BEM & 
Kinetics on the Saar, June 4-7, 2019, 
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(Invited talk) Saarbrucken, Germany 
6. 
 
  

R. Duduchava Г-convergenceand shell equations International Workshop BEM & 
Kinetics on the Saar, June 4-7, 2019, 
Saarbrucken, Germany 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
    
 

მონაწილეობა საერთაშორისო ფორუმების ორგანიზაციაში 
 

1. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის  IX საერთაშორისო კონფერენცია ( ბათუმი, საქართველო, 2019 
წლის 3-7 სექტემბერი)  
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე - როლანდ დუდუჩავა 
სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე - ოთარ ჭკადუა 
სწავლული მდივანი - მედეა ცაავა 
საორგანიზაციო კომიტეტის  წევრი  - თენგიზ ბუჩუკური 

2. კავკასიის მათემატიკოსთა    III  კონფერენცია (CMC III), როსტოვი, რუსეთი, 25-27 აგვისტო, 2019 
მმართველი საბჭოს (Steering Committee) წევრი - როლანდ დუდუჩავა  

3. კავკასიის მათემატიკოსთა    III  კონგფერენცია (CMC III), როსტოვი, რუსეთი, 25-27 აგვისტო, 2019 
მმართველი საბჭოს (Steering Committee) წევრი - როლანდ დუდუჩავა  

4. ჩინეთის მათემატიკური საზოგადოების აბრეშუმის გზის მათემატიკური ცენტრის კონფერენცია,  პეკინი, 
ჩინეთი, 8-22 აპრილი, 2019.  
მმართველი საბჭოს (Steering Committee) წევრი - როლანდ დუდუჩავა  

 
ვიზიტები უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებში 
 
1. რ. დუდუჩავა - მოწვევა ნიუ იორკის უნივერსიტეტში, აბუ დაბი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, 8-10 

თებერვალი, 2019. მოხსენება საუნივერსიტეტო სემინარზე „Mellin convolution equations in the Bessel potential 
spaces“. 

2. რ. დუდუჩავა - მოწვევა ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ჩინეთის მათემატიკური 
საზოგადოების აბრეშუმის გზის მათემატიკური ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის და 
მმართველი საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად, პეკინი, ჩინეთი, 8-22 აპრილი, 2019. ვიზიტები და 
2 მოხსენება პეკინის პოლიტექნიკურ და შანგრაოს სამხრეთ ჩინეთის უნივერსიტეტებში. 

3. რ. დუდუჩავა - მივლინება საარლანდის უნივერსიტეტში, საარბრუიუკენი, გერმანია, 2019 წლის 8 - 15 
ნოემბერი. გეგმიური სამუშაო შეხვედრები პროფ. ს. რიაზანოვთან, მოხსენება საარლანდის უნივერსიტეტის 
მათემატიკის დეპარტამენტის სემინარზე გამოყენებით მათემატიკაში „გარსის განტოლების ამოხსნადობა, 
რომელიც მიღებულია Г-კრებადობით“. 

4. რ. დუდუჩავა - მივლინება ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბერლინი, გერმანია,  2019 წლის 15-24 
დეკემბერი. გეგმიური სამუშაო შეხვედრები პროფ. რეინჰოლდ შნეიდერთან, მოხსენება: უნივერსიტეტის 
გამოყენებითი მათემატიკის სემინარზე  “გარსის განტოლების ამოხსნადობა რომელიც მიღებულია Г-
კრებადობით”. 

 
მუშაობა დოქტორანტებთან: 
 
მ. ცაავას  (ხელმძღვანელი რ. დუდუჩავა) დისერტაცია დასრულების ფაზაშია და 2020 წელს დაიცავს 
სადოქტორო დისერტაციას. 
 

მონაწილეობა სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიების მუშაობაში: 
 
რ. დუდუჩავა არის შემდეგი საერთაშორისო ჟურნალების რედკოლეგიების წევრი: 
a. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser 
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b. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter 
c. Journal of Applied Mathematics & Bioinformatics, International Scientific Press 
d. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi.  
e. Georgian International Journal of Science and Technology, Nova Science Publishers 
f. Tbilisi Mathematical Journal, Tbilisi.   

 
თენგიზ ბუჩუკური  - საერთაშორისო ჟურნალის  „Georgian Mathematical Journal“ პასუხისმგებელი რედაქტორი 
ოთარ ჭკადუა  - ჟურნალის „Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi“ რედკოლეგიის წევრი 
 

მუშაობა საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციებში             
 
რ. დუდუჩავა 
1. საქართველოს მათემატიკოსთა ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე 
2. ევროპის მათემატიკოსთა კავშირის სოლიდარობის კომიტეტის წევრი 
3. აბრეშუმის გზის მათემატიკის ინსტიტუტის მმართველი საბჭოს წევრი, პეკინი, ჩინეთი 
4. IWOTA-ს (Internetional Workshops on Operator Theory and Applications) საერთაშორისო კონფერენციების 

სერიის მმართველი საბჭოს წევრი 
5. კავკასიის მათემატიკოსთა კონფერენციების CMC მმართველი საბჭოს წევრი 
 
სტატიების რეცენზირება საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემებში: 

რ. დუდუჩავა 
1. Mathematical Methods in Applied Sciences, Wiley 
2. Applicable Analysis, Taylor & Francis 
3. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter 
4. Mathematical Review, American mathematical Society, Rhode Iceland, USA 
5. Complex Variables and Elliptic Equations,  Taylor & Francis  
6. Zentralblatt, Springer 
7. Consturctive Mathematical Analysis, Turkey 
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დრეკადობის მათემატიკური თეორიის განყოფილება 
 

ნუგზარ შავლაყაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი 
კაპანაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), სერგო კუკუჯანოვი (უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი), ლუიზა შაფაქიძე (მეცნიერი თანამშრომელი), ლიდა გოგოლაური (მეცნიერი 
თანამშრომელი) 
 
 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 
1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 
1 უწყვეტ გარემოთა მექანიკის 

ზოგიერთი საკონტაქტო და 
შერეული სასაზღვრო ამოცანა 

 
მათემატიკა. დრეკადობის 

მათემატიკური თეორია 
 

2019-2023 

ნ. შავლაყაძე  
(ჯგუფის ხელმძღვანელი)  
ს. კუკუჯანოვი (შემსრულებელი)  
ლ. შაფაქიძე (შემსრულებელი)  
გ. კაპანაძე (შემსრულებელი)  
ლ. გოგოლაური შემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ბლანტიდრეკადი (კერძოდ, ცოცვადობის) თვისებების მქონე სხეულებისა და თხელკედლიანი
ელემენტების ურთიერთქმედების ამოცანები ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის ინტეგრალური
განტოლებების ინტეგრალური გარდაქმნების და მიახლოებითი ანალიზის სხვადასხვა მეთოდთან
ერთად უკავშირდებიან ვოლტერას მეორე გვარის ინტეგრალური განტოლების გამოკვლევას  კვლევის
ძირითადი ობიექტი გახლდათ ბლანტი დრეკადობის თეორიის საკონტაქტო ამოცანები რომლებიც
უკავშირდებიან სხვადასხვა კონტაქტის პირობებში (როგორც ხისტი კონტაქტი, ასევე კონტაქტი წებოს 
თხელი ფენის საშუალებით) ცოცვადობის თვისების მქონე არაერთგვაროვანი თხელკედლიანი სასრული
ან ნახევრად უსასრულო ელემენტებისა ჩართვები სტრინგერები და ამავე თვისების მქონე
ნახევარუსასრულო/უსასრულო ფირფიტის ურთიერთქმედებას როდესაც თხელკედლიანი ელემენტები
იმყოფებიან ტანგენციალური ან ნორმალური დატვირთვების პირობებში ძირითადი ამოცანა
მდგომარეობს ტანგენციალური და ნორმალური საკონტაქტო ძაბვების პოვნაში მათი ასიმპტოტური
ყოფაქცევის დადგენასა და განსაკუთრებულ წერტილების მახლობლობაში ინტენსივობის
კოეფიციენტის განსაზღვრაში ამოცანები დაიყვანება ორგანზომილებიან სინგულარულ ინტეგრო-
დიფერენციალურ განტოლებაზე ან ისეთ განტილებათა სისტემაზე, რომელთა გამოკვლევა ხდება 
ანალიზურ ფუნქციათა  თეორიის, ინტეგრალურ გარდაქმნათა მეთოდების გამოყენებით სხვადასხვა ტიპის 
სასაზღვრო ამოცანაზე დაყვანისა (ზოგიერთ შემთხვევაში ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის 
გამოყენებით წრფივ უსასრულო ალგებრულ განტოლებათა რეგულარულ სისტემაზე დაყვანისა) და 
ვოლტერას მეორე გვარის ინტეგრალური განტოლების გამოკვლევის გზით. 

შესწავლილია  თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა ხვრელითა და წვეროებში ამონაჭრებით 
შესუსტებული მართკუთხა არისათვის; ბლანტი დრეკადობის წრფივი თეორიის II ძირითადი სასაზღვრო 
ამოცანა წრისათვის; შტამპის ამოცანა ბლანტი დრეკადი ნახევარსიბრტყისათვის ხახუნის გარეშე და 
ხახუნის გათვალისწინებით. 

გამოკვლეულია დრეკადშემავსებლიანი ცილინდრულთან მიახლოებული ბრუნვითი გარსების 
დინამიკური თერმომდგრადობა. იგულისხმება, რომ გარსზე მოქმედებს მერიდიანული ძალები, გარეგანი 
წნევა და ტემპერატურა. განხილულია თხელი და დრეკადი გარსები, ტემპერატურა თანაბრადაა 
განაწილებულია გარსის სხეულში.  სრიალა ტიპის შემავსებლის მოდელირება ხდება ვინკლერის ფუძით. 
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განხილულია როგორც დადებითი ისე უარყოფითი გაუსის სიმრუდის მქონე გარსები. მიღებულია 
დინამიკური არამდგრადობის არეთა საზღვრების განმსაზღვრელი ფორმულები. გამოვლენილია: 
ტემპერატურის და გარსის გაუსის სიმრუდის არსებითი გავლენა  დინამიკური არამდგრადობის არეთა 
საზღვრებზე და განსახილავი გარსების საკუთარი რხევების უმცირეს სიხშირეებზე.  

შესწავლილია  ფოროვან ცილინდრებს შორის სითბოგამტარი სითხის დინება, რომელიც მიიღწევა 
გარეთა ტუმბოს საშუალებით აზიმუტური წნევის გრადიენტის მოქმედებით. ვუშვებთ, რომ ცილინდრები 
არიან სხვადასხვა ტემპერატურამდე გამთბარი, ერთ ცილინდრში გაჟონილი სითხის რაოდენობა იგივეა, რაც 
სითხის ხარჯი, რომელიც გაედინება მეორე ცილინდრიდან, ასევე სითხის დინებაზე მოქმედებს  
რადიანული დინება და ტემპერატურული გრადიენტი. გამოკვლეულია ამოცანის პარამეტრების ის 
კრიტიკული მნიშვნელობები, რომლის გადაჭარბების შემდეგ წარმოიქმნება შესაძლო რთული დინებები.   
 
 
 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 
ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 N. Shavlakadze,  
S. Kharibegashvili,  
O. Jokhadze   

The adhesive contact 
problems in the 
plane theory of 

elasticity 
ISSN 2346-8092 

Transactions of A. 
Razmadze Math. 

Inst. Vol. 173(2019), 
Issue 2, 165-168.  

Tbilisi 
TSU 

4 

2 N. Shavlakadze,   
G. Kapanadze,  
L. Gogolauri 

About one contact 
problem for a 
viscoelastic half-plate 

ISSN 2346-8092 

Transactions of A. 
Razmadze Math. 

Inst. Vol. 173(2019), 
Issue 1, 103-110.  

Tbilisi 
TSU 

8 

3 G. Kapanadze,  
L. Gogolauri 

The problems of a 
punch in the linear 
theory of visco-
elasticity 
ISSN   2346-8092 
 

Transactions of A. 
Razmadze 

Mathematical 
Institute, Vol. 173 

(2019),  Issue 2, 121-
125. 

Tbilisi 
TSU 

4 

4 S. Kukudzhanov Eigenoscillations and 
stabulity of 
orthotropic shells, 
close to cylindrical 
ones, with an elastic 
filler and under the 
action of meridional 
forces, normal 
pressure and 
temperature 
ISSN   2346-8092 

Transactions of A. 
Razmadze 

Mathematical 
Institute, Vol. 173 

(2019),  Issue 1, 71-
82. 

Tbilisi 
TSU 

12 

5 L. Shapakidze Bicritical Points in 
Problem on the 
Stability of Heat-
Conducting Flows 
Between Horizontal 
Porous Cylinders 
ISSN   2346-8092 

Transactions of 
A.Razmadze 

Mathematical 
Instityte , vol.173 

(2019 ), issue 3, 167-
171 

Tbilisi 
TSU 

5 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. გამოკვლეულია სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ზუსტი ან 
მიახლოებითი ამონახსნის აგების ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია თხელი სასრული ან 
უსასრულო არაერთგვაროვანი ჩართვისა (დაკვრის) და დრეკადი ფირფიტის ურთიერთქმედებასთან. 
ჩართვა დატვირთულია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ძალებით და ძალაშია ძელის ღუნვისა 
ან/და ცალღერძა დაძაბული მდგომარეობის მოდელები. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების, 
ინტეგრალური გარდაქმნებისა ან ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდების  გამოყენებით 
სინგულარული იტეგრო-დიფერენციალური განტოლებები დაიყვანება ანალიზურ ფუნქციათა 
თეორიის სხვადასხვა სასაზღვრო ამოცანაზე (კარლემანის ტიპის გადაადგილებიანი ამოცანა, რიმანის 
ამოცანა) ან წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე. ჩატარებულია ამოცანის 
ასიმპტოტური ანალიზი.  

2. განხილულია ზუსტი ამოხსნები   ორგანზომილებიანი სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური 
განტოლებისა, რომელიც დაკავშირებულია თხელი დრეკადი ერთგვაროვანი ჩართვისა და  ფირფიტის 
ურთიერთქმედებასთან კელვინ-ვოიგტას წრფივი მოდელის პირობებში. მიღებულია კოლოსოვ-
მუსხელიშვილის ტიპის ფორმულები და ამოცანა დაყვანილია ვოლტერას ტიპის ინტეგრალურ 
განტოლებაზე. ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით მიღებულია ანალიზურ ფუნქციათა 
თეორიის სასაზღვრო ამოცანა, რომლის ამონახსნი წარმოდგენილია ცხადი სახით და ჩატარებულია 
შესაბამისი ასიმპტოტური ანალიზი.  

3. განიხილება ბლანტ-დრეკად ნახევარსიბრტყეზე ხისტი შტამპის დაწოლის ამოცანა. როგორც ცნობილია, 
სამშენებლო და კომპოზიციურ მასალებს გააჩნიათ ბლანტი დრეკადობის თვისება, რომლის გავლენა 
ჰუკის კანონში აისახება და რომლის მიხედვით  ძაბვები როგორც დეფორმაციების, ასევე მათი დროით 
წარმოებულების პროპორციულია. ამ ნაშრომის მიზანია  გაავრცელოს კოლოსოვ-მუსხელიშვილის 
ცნობილი მეთოდი კელვინ-ვოიგტას მოდელის პირობებში ნახევარსიბრტყის საზღვარზე ხისტი შტამპის 
დაწოლის ამოცანის ცხადი ამონახსნის მისაღებად.  

4. განხილულია ორთოტროპული, დრეკადშემავსებლიანი, ცილინდრულ ფორმასთან მიახლოებული 
გარსების საკუთარი რხევები და მდგრადობა. გარსები იმყოფებიან მერიდიანული ძალების, 
ნორმალური წნევის და ტემპერატურის მოქმედების ქვეშ.  განხილულია თხელი და დრეკადი, როგორც 
დადებითი ასევე უარყოფითი გაუსის სიმრუდის მქონე საშუალო სიგრძის გარსები.  მოყვანილია 
ფორმულები უმცირესი სიხშირეებისათვის, კრიტიკული ტემპერატურასათვის და კრიტიკული 
დატვირთვისათვის. ჩატარებული გამოთვლების შედეგად მიღებული ფორმულების საშუალებით 
აგებულია გრაფიკები. გაკეთებულია პრაქტიკისათვის  მეტად მნიშვნელოვანი დასკვნა, რომ 
ორთოტროპული პარამეტრები, ტემპერატურა და დრეკადი შემავსებლის სიხისტე არსებით გავლენას 
ახდენს უმცირეს სიხშირეებზე და კრიტიკულ დატვირთვაზე.  

5. შესწავლილია ორ ჰორიზონტალურ ფოროვან ცილინდრს  შორის სითბოგამტარი  სითხის მდგრადობის 
ამოცანა მუდმივი აზიმუტური წნევის გრადიენტის მოქმედებისას. იგულისხმება, რომ სითხის 
დინებაზე მოქმედებს სითხის ნაკადი რადიანული მიმართულებით და რადიანული ტემპერატურული 
გრადიენტი. ნაშრომის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ნეიტრალური მრუდების გადაკვეთის 
წერტილების პოვნა, რომლებიც შეესაბამებიან დინების არამდგრადობას და რთული რეჟიმების 
წარმოქმნას.   

 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
5.4. სტატიები 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1* 
 

N.Shavlakadze,  
S. Kharibegashvili 
O. Jokhadze 

Contact interaction of the plate with a 
nonlinear elastic stringer.  
DOI. 10.1134/S0572329919010033 

 

Izv. Ross. Akad. 
Nauk,   Mekh. Tv. 

Tela. 2(2019), 
101-110. Eng. 

Transl.: Mechanic 

Inst. Problem 
Mekh (IPM) / 

Springer 

10 
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of solids 
2* N. Shavlakadze,  

N. Odishelidze, 
F. Criado-
Aldeanueva 

The boundary value contact problem of 
electroelasticity for piecewise-
homogeneous piezo-electric plate with 
elastic inclusion and cut. DOI: 
https://doi.org/10.1177/1081286518762620 

Mathematics and 
Mechanics of 

Solids, 24(4). 968-
978, 2019 

SAGE Publishing 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. განხილულია მექანიკური ველის მოძებნის ამოცანა ერთგვაროვან ნახევარსიბრტყეში, რომელიც 
გამაგრებულია ჰუკის არაწრფივ კანონს დაქვემდებარებული სასრული ერთგვაროვანი სტრინგერით. 
დასმული ამოცანა დაიყვანება არაწრფივ სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე. უძრავი 
წერტილის შაუდერის  პრინციპის გამოყენებით მტკიცდება ამ განტოლების ამონახსნის არსებობა. მცირე 
პარამეტრის მეთოდით მიიღება პირველი გვარის წრფივ სინგულარულ  ინტეგრალურ განტოლებათა  
რეკურენტული სისტემა. 

2. ნაშრომში განიხილება ელექტრო-დრეკადობის თეორიის საკონტაქტო ამოცანა უბანუბან ერთგვაროვანი 
პიეზო ელექტრული მასალის  ფირფიტისათვის უსასრულო ჭრილით დრეკადი სასრული ცვალებადი 
სიხისტის მქონე  ჩართვით. ანალიზური ფუნქციის თეორიის მეთოდების გამოყენებით, ამოცანა დაიყვანება 
ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებათა სისტემაზე ფიქსირებული სინგულარობით. ინტეგრალური 
გარდაქმნების გამოყენებით მიიღება რიმანის ამოცანა,  რომლის ამოხსნა  წარმოდგენილია ცხადი სახით. 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 
1 N. Shavlakadze,  

S. Kharibegashvili,  
O. Jokhadze   

The adhesive contact problems in the 
plane theory of elasticity 

Conference of A. Razmadze Math. 
Inst. of TSU. Feb. 25- 28 , 2019, 
Tbilisi.  

2 გ. კაპანაძე თანაბრადმტკიცე კონტურის 
მოძებნის ამოცანა მართკუთხა 
ფირფიტის ღერძული გაჭიმვის 

შემთხვევაში 

ი. ვეკუას გამოყენებითი 
მათემატიკის ინსტიტუტის  XXIII 
საერთაშორისო გაფართოებული 
სემინარის სხდომები. 23-25 
აპრილი, თბილისი, 2019 .   

3 გ. კაპანაძე შტამპის ამოცანა ბლანტი 
დრეკადობის წრფივ თეორიაში 

საქართველოს მექანიკოსთა მე-10 
კონფერენცია. 27-28 სექტემბერი, 
თელავი, 2019. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. გამოკვლეულია სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ზუსტი ან 
მიახლოებითი ამონახსნის აგების ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია თხელი სასრული ან 
უსასრულო არაერთგვაროვანი ჩართვისა (დაკვრის) და დრეკადი ფირფიტის ურთიერთქმედებასთან. 
ჩართვა დატვირთულია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ძალებით და ძალაშია ძელის ღუნვისა 
ან/და ცალღერძა დაძაბული მდგომარეობის მოდელები. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების, 
ინტეგრალური გარდაქმნებისა ან ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდების გამოყენებით 
სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებები დაიყვანება ანალიზურ ფუნქციათა 
თეორიის სხვადასხვა სასაზღვრო ამოცანაზე (კარლემანის ტიპის გადაადგილებიანი ამოცანა, რიმანის 
მოცანა) ან წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე.  

2. შესწავლილია თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა მართკუთხა ფირფიტის ღერძული 
გაჭიმვის შემთხვევაში. კომპლექსური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით ამონახსნი აგებულია 
ანალიზური სახით. მოყვანილია მიღებული შედეგების ანალიზი სხვადასხვა დატვირთვის 
შემთხვევაში. 

3. განხილულია ხისტი შტამპის ამოცანა ბლანტი დრეკადი ნახევარსიბრტყისთვის ხახუნის გარეშე. 
როგორც ცნობილია, მრავალი სამშენებლო და კომპოზიციური მასალა ხასიათდება ბლანტ-დრეკადი 
თვისებით, რომელიც აისახება ჰუკის კანონში და რომლის დროსაც ძაბვები პროპორციულია როგორც 
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ფარდობითი დეფორმაციის, ასევე მისი წარმოებულისა დროით. ერთ-ერთ ასეთ მოდელს წარმოადგენს 
კელვინ-ვოიგტას მოდელი. კოლოსოვ-მუსხელიშვილის ცნობილი მეთოდების საფუძველზე  
შესწავლილია ხისტი შტამპის ამოცანა ბლანტი დრეკადი ნახევარსიბრტყისთვის,  დადგენილია 
ნორმალური ძაბვის განაწილების სურათი შტამპის ქვეშ. 

 
 
6. 2.უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 
დრო და ადგილი 

1 
 

N. Shavakadze The adhesive contact problem for a 

piecewise-homogeneous                                    
orthotropic  plate   

VI International Conference on 
Topical Problems of Continuum 
Mechanics, Dilijan, Armenia, 1-6 
October, 2019.  

2 N. Shavlakadze,  
O. Jokhadze 

On the singular integro-differential 
equations related to the adhesive 
interaction of elastic patch and plate 

GAMM-2019, 90th Annual Meeting, 
Feb. 18-22, 2019,  Vienna, Austria. 

3 O. Jokhadze  
S. Kharibegashvili,  
N. Shavlakadze 

Some nonlinear boundary value 
problems for semi linear wave 
equations. 

VI International Conference on 
Topical Problems of Continuum 
Mechanics, October 1-6, 2019, 
dilijan, Armenia. 

4 l. Sapakidze On the Bifurcation and Transition of 
Diverging and Converging Heat-
Conducting Flows Between Rotating 
Porous Cylinders 

2nd  Global Summit on Physics, 
September 26-27, 2019, Paris, 
France 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. განხილულია კუთხის ფორმის თხელი ჩართვით გამაგრებული უბან-უბან ერთგვაროვანი 
ორთოტროპული ფირფიტა, როდესაც ჩართვა  მართი კუთხით გადის ორი მასალის გამყოფ საზღვარზე 
და დატვირთულია ტანგენციალური და ნორმალური ძალებით. განსაზღვრულია ტანგენციალური და 
ნორმალური საკონტაქტო ძაბვები და  დადგენილია მათი ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების 
მიდამოში. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია 
სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე უძრავი სინგულარობით.  ინტეგრალური 
გარდაქმნებით მიღებულია რიმანის სასაზღვრო ამოცანა, რომლის ამონახსნი წარმოდგენილია ცხადი 
სახით. 

2. გამოკვლეულია სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ზუსტი ან 
მიახლოებითი ამონახსნის აგების ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია თხელი სასრული ან 
უსასრულო არაერთგვაროვანი ჩართვისა (სტრინგერის) და დრეკადი ფირფიტის ურთიერთ-
ქმედებასთან. ჩართვა დატვირთულია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ძალებით და ძალაშია 
ძელის ღუნვისა ან/და ცალღერძა დაძაბული მდგომარეობის მოდელები. ანალიზურ ფუნქციათა 
თეორიის მეთოდების, ინტეგრალური გარდაქმნებისა ან ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდების  
გამოყენებით სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებები დაიყვანება ანალიზურ 
ფუნქციათა თეორიის სხვადასხვა სასაზღვრო ამოცანაზე (კარლემანის ტიპის გადაადგილებიანი 
ამოცანა, რიმანის მოცანა) ან წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე.  

3. შესწავლილია ზოგიერთი არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანა ტალღის ნახევრად არაწრფივი 
განტოლებისთვის. როგორც განტოლებაში, ასევე სასაზღვრო პირობებში მონაწილე არაწრფივობის 
ბუნების გათვალისწინებით გამოკვლეულია დასმული ამოცანის ერთადერთობის, ლოკალური და 
გლობალური ამოხსნადობის საკითხები. განხილულია ამონახსნის არარსებობის შემთხვევები 
არამარტო გლობალურად, ასევე ლოკალურადაც კი, და, აგრეთვე, როცა ამოცანას აქვს ფეთქებადი 
ამონახსნი. 

4. მოხსენებაში წარმოდგენილია შედეგები ორ ფოროვან ჰორიზონტალურ მბრუნავ  ცილინდრს შორის 
რხევითი დინებების წარმოქმნის შესახებ რადიანული და ტემპერატურული გრადიენტის 
მოქმედებისას. იგულისხმება, რომ ცილინდრები ბრუნავენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და ამავე 
დროს მუდმივი დინება რეგულირდება ცილინდრების გასწვრივ დატუმბვით. რიცხვითი მეთოდები, 
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რომლებიც დაფუძნებულია ჰიდროდინამიკური დინებების ბიფურკაციის არაწრფივ თეორიაზე, 
გვაძლევს საშუალებას  გავაანალიზოთ  სხვადასხვა ფიზიკური ბუნების  პერიოდული რხევითი 
დინებები  აბსოლუტურად მცირე პარამეტრების მნიშვნელობებისთვის. 

 
 
გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები: 

1. N. Shavlakadze, S. Kharibegashvili, O. Jokhadze, Contact problem of an elastic plate, on the boundary of which a 
nonlinearly deformable stringer of finite length is glued. Journal Appl. Math. Mech. 

2. S. Kukudzhanov,  On the influence of bounder conditions hard supported borderes on the oscillations and thermostability 
of shells of rotations, with an elastic filler under the action meridional forces, pressure and temperature. Transactions of A. 
Razmadze Mathematical Institute.  

 
 
ნ. შავლაყაძე   ხელმძღვანელობს 1 დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომისა და 1 მაგისტრანტის სამაგისტრო 
ნაშრომის  მომზადებას.     

 
ნუგზარ  შავლაყაძე  არის სამეცნიერო ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი:  
1. „Transactions of  A. Razmadze Mathematical  Institute   “  
2. „Reports of Enlarges Session of the Seminar of I. Vekua Institute   of Applied Mathematics”  
3. “Mechanics-Proceedings of National Academy of Sciences  of Armenia”   
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გეომეტრია-ტოპოლოგიის  განყოფილება 
 
თორნიკე ქადეიშვილი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 
სამსონ სანებლიძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე ელაშვილი (მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი), მალხაზ ბაკურაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ვახტანგ ლომაძე  (უფროსი 
მეცნიერი თანამშრომელი) 
 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 
1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 

ტოპოლოგიური ობიექტების 
ახალი ალგებრული მოდელები 
და მათი გამოყენებები 
ტოპოლოგიის, გეომეტრიის, 
ალგებრის და ფიზიკის 
საკითხებში  

2019-2023 თ. ქადეიშვილი (ხელმძღვანელი) 
ა. ელაშვილი (შემსრულებელი) 
ს. სანებლიძე (შემსრულებელი) 
მ. ბაკურაძე (შემსრულებელი) 
ვ. ლომაძე (შემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

თ. ქადეიშვილი 
მიღებულია დიფერენციალურ ალგებრათა მორფიზმების ჰომოტოპიური კლასიფიკაცია შესაბამისი A∞ 
მინიმალური    მოდელების  A∞ მორფიზმების მეშვეობით.  
აღწერილია ბერიკაშვილის  ფუნქტორის განზოგადება  A∞-ალგებრების შემთხვევაში. ეს კონსტრუქცია 
აღწერს ფიბრაციის ალგებრულ მოდელს. 

ა. ელაშვილი 
ყოველი ნახევრადმარტივი ტიპის e ნილპოტენტისათვის მარტივ ლის ალგებრაში 𝔤 მიღებულია  𝔤min  ქვე-
სივრცის ისეთი F ელემენტების აღწერა, რომ e+F არის 𝔤 ალგებრის ნახევრადმარტივი ელემენტი  

ს. სანებლიძე 
ტოპოლოგიური სივრცეზე მოცემული  მარყუჟთა სივრცეთათვის  დადგენილია ახალი ჰომოლოგიური და 
ჰომოტოპიური თვისებები.  კერძოდ, თავისუფალი მარყუჟთა სივრცისთვის აგებულია კომბინატორული 
მოდელი, სადაც ბაზის ფუნდამენტური ჯგუფის ტრივიალურობის პირობა მოხსნილია.  სასრულ-
განზომილებიანი ტოპოლოგიური მრავალსახეობისთვის  სტანდარტული თანაკვეთის ჯაჭვური შეუღლება 
მოცემულია მრავალსახეობის ტრიანგულაციასთან  კანონიკურად ასოცირებული კუბური უჯრედოვანი 
დაყოფის ტერმინებში, რაც აღნიშნულ მოდელთან კომბინირებით აღწერს სიმის ტოპოლოგიური ნამრავლის 
და კლასიკური კონამრავლის შეუღლების პირობას მრავალსახეობის თავისუფალ მარყუჟთა სივრცის 
ჰომოლოგიებში.  

მ. ბაკურაძე 
2-მორავას K-თეორია 2-ჯგუფების BG მაკლასიფიცირებელი სივრეებისთვის. კერძოდ ის პასუხობს  კითხვას, 
თუ რამდენად კმარა ეილერის კლასების ტრანსფერები K(s)*(BG) რგოლის (p=2 და  s>1) წარმოსაქმნელად. 

ვ. ლომაძე   
კლასიკურ უწყვეტ ფუნქციები განზოგადდა ისე, რომ ინტეგრების ოპერატორი ხდება ბიექციური. 
ნაჩვენებია, რომ (სასრული რიგის) შვარცის განაწილებათა სივრცე შეიძლება განისაზღვროს როგორც ამ 
განზოგადებული ფუნქციების ფაქტორ-სივრცე.  
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო კვლევითი პროექტები  
 
2.2. 

 № 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის გრანტი  
N 217 614, 
კობორდისმებთან, K-თეორისთან 
და მარყუჯების სივრცის 
ჰომოლოგიებთან 
დაკავშირებული ჰომოტოპიური 
ინვარიანტები, გეომეტრია და 
ტოპოლოგია 

2016-2019 მ. ბაკურაძე (ხელმძღვანელი), 
ს. სანებლიძე (კოორდინატორი), 
ა. პაჭკორია (ძირითადი 
პერსონალი), 
ნ. გაჩეჩილაძე (დამხმარე 
პერსონალი) 
 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მ. ბაკურაძე. პროექტის ერთერთი ასპექტია 2-მორავას K -თეორია 2-ჯგუფების BG მაკლასიფიცირებელი 
სივრეებისთვის. კერძოდ, ის პასუხობს  კითხვას, თუ რამდენად კმარა ეილერის კლასების ტრანსფერები 
K(s)*(BG) რგოლის (p=2 და  s>1) წარმოსაქმნელად. 

ს. სანებლიძე.  ტოპოლოგიური სივრცეზე მოცემული მარყუჟთა სივრცეთათვის  დადგენილია ახალი 
ჰომოლოგიური და ჰომოტოპიური თვისებები.  კერძოდ, თავისუფალი მარყუჟთა სივრცისთვის აგებულია 
კომბინატორული მოდელი, სადაც ბაზის ფუნდამენტური ჯგუფის ტრივიალურობის პირობა მოხსნილია.  
სასრულგანზომილებიანი ტოპოლოგიური მრავალსახეობისთვის  სტანდარტული თანაკვეთის ჯაჭვური 
შეუღლება მოცემულია მრავალსახეობის ტრიანგულაციასთან  კანონიკურად ასოცირებული კუბური 
უჯრედოვანი დაყოფის ტერმინებში, რაც აღნიშნულ მოდელთან კომბინირებით აღწერს სიმის 
ტოპოლოგიური ნამრავლის და კლასიკური კონამრავლის შეუღლების  პირობას მრავალსახეობის 
თავისუფალ მარყუჟთა სივრცის ჰომოლოგიებში. 

 
 
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 
3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 Application of modern mathematical 
methods of homological algebra and 
algebraic topology  
PEER, The partnership for economics 
research and education,  USA 

2018 – 2021 თ. ქადეიშვილი 
(შემსრულებელი) 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

იქმნება სალექციო კურსები  თანამედროვე ალგებრის მიღწევებისა და მეთოდების საუნივერსიტეტო 
განათლებაში ჩასართავად. 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 T. Kadeishvili Berikashvili’s functor  
D: generalization and 
application 

Transactions of A. Razmadze 
Mathematical Institute, 173, 2, 
2019, 105 – 110 

თსუ 6 

2 S. Saneblidze Intersection and string 
topology products in the 
free loop fibration 

Transactions of A. Razmadze 
Mathematical Institute, 173, 2, 
2019, 161-164 

TSU 4 

3 A. Elashvili,  
M. Jibladze,  
V. Kac 

Semisimplicity sets for 
cyclic elements in 
simple Lie algebras 

Transactions of A. Razmadze 
Mathematical Institute, 173, 2, 
2019, 95 – 100 

თსუ 6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ს. სანებლიძე, თავისუფალ მარყუჟთა სივრცისათვის აგებულია კომბინატორული მოდელი, როგორც ბაზის 
ტრიანგულაციის, ასევე მისი  კუბური უჯრედოვანი დაყოფის ტერმინებში, სადაც  ბაზის ფუნდამენტური 
ჯგუფის ტრივიალურობის პირობა მოხსნილია. ამ შედეგის ერთი ალგებრული გამოყენება არის მოცემული 
არაცალადბმული დიფერენციალური ალგებრის ჰოჰშილდის კომპლექსის აგება, რაც თავის მხრივ 
გამოიყენება თავისუფალ მარყუჟთა სივრცის ჰომოლოგიების გამოსათვლელად. სასრულგანზომილებიანი 
ტოპოლოგიური მრავალსახეობისთვის სტანდარტული თანაკვეთის ჯაჭვური შეუღლება მოცემულია 
მრავალსახეობის ტრიანგულაციასთან კანონიკურად ასოცირებული კუბური უჯრედოვანი დაყოფის 
ტერმინებში, ეს, პირველ რიგში, საშუალებას იძლევა თანაკვეთის ჯაჭვური შეუღლების აწევისა 
მრავალსახეობის ჰომოლოგიების დონეზე პუანკარეს იზომორფიზმის გამოუყენებლად, ისევე როგორც 
თანაკვეთის ჰომოლოგიური შეუღლების ბიკომოდულური სტრუქტურის აღწერისა. ეს შედეგი ზემო 
აღნიშნულ მოდელთან კომბინირებით საშუალებას იძლევა სიმის ტოპოლოგიური ნამრავლის და 
კლასიკური კონამრავლის შეუღლების პირობის დადგენისა მრავალსახეობის თავისუფალ მარყუჟთა 
სივრცის ჰომოლოგიებში.  
 
 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 
სახელწოდება, 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1 A. Elashvili,  
M. Jibladze,  
V. Kac 

Representations and 
Nilpotent Orbits of Lie 

Algebraic Systems 
ISBN 978-3-030-23531-4 

De Gruyter 16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.4. სტატიები 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათა-ური, დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 T. Kadeishvili Homotopy Classification of Morphisms of 
Differential Graded Algebras 
Doi 10.1515/gmj-2017-0029 
ISSN (Print) 1072-947X 

Georgian 
Mathematical 
Journal, De 
Gruyter. Volume 
26, Issue 2 (Jun 
2019 

De Gruyter 211–226 

2 A. Elashvili,  
M. Jibladze,  
V. Kac 

On Dynkin Gradings in Simple Lie Algebras 
 
ISBN 978-3-030-23531-4 

“Representations 
and Nilpotent 
Orbits of Lie 
Algebraic 
Systems” 

Progress in 
Mathematics, 
Book, Springer 

111-131 

3 S. Saneblidze 
 
 

On the construction of a covering map  
DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2016 

Georgian  Math. 
J., 26 (2)(2019) 

De Gryiter 
 

8 

4 V.  Lomadze Polynomial solutions to linear PDEs with 
constant coefficients, 
DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2017 

Georgian Math J. 
26  (2019) 287 -  
293. 

De Gruyter 5 

5 V.  Lomadze The predictable degree property and 
minimality in multidimensio-nal 
convolutional coding 
DOI:  10.1016/j.disc.2018.11.010 

Discrete 
Mathematics 342 
(2019) 784 - 792. 
 

Elzevier 8 

6 M. Bakuradze,  
V. Vershinin, 

On formal group laws over the quotients of 
Lazard’s ring 
DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2022 

Georgian 
Mathematical 
Journal, De 
Gruyter. Volume 
26, Issue 2, Jun 
2019 

De Gruyter 4 

7 M. Bakuradze On Addition Theorems Related to Elliptic 
Integrals, DOI: 
https://doi.org/10.1134/S00815 
4381903002732 

Proceedings 
Steklov Inst. 
Math. 
305:Issue1, pp 
22–32 

Springer 11 

8 M. Rivera,  
S. Saneblidze 

A combinatorial model for the path fibration, 
DOI: https://doi.org/10.1007/s40062-018-
0216-4 

J. Homotopy 
Relat. 
Struct. 14 (2019), 
no. 2, 393-410 

Springer 8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

8. აგებულია მინიმალური კომბინატორული მოდელი გზათა ფიბრაციისათვის, რომლის ბაზა ნებისმიერი 
წრფივად ბმული პოლიედრია და მოცემულია მისი ალგებრული გამოყენება არაცალადბმული კოალგებრის 
კობარ-კონსტრუქციის ასაგებად.  
 
 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1  თ. ქადეიშვილი Malthusian and Hyperbolic Models 

of Population Growth 
HUMBOLDT-KOLLEG TBILISSI 
31. Oktober-2. November 2019 
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2 ს. სანებლიძე თანაკვეთის და სიმის 
ტოპოლოგიური ნამრავლები 
თავისუფალ მარყუჟთა სივრცის 
ჰომოლოგიებში 

20-24 თებერვალი, 2019, 
თსუ-ს ა. რაზმაძის მათემატიკის 
ინსტიტუტი (თბილისი) 

 
3 ვ. ლომაძე განაწილებათა მარტივი 

განსაზღვრების შესახებ 
 

მე-7 ყოველწლიური 
საფაკულტეტო სამეცნიერო 
კონფერენცია ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში, თსუ, თბილისი. 
11-15 თებერვალი, 2019 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

ვ. ლომაძე. კლასიკურ უწყვეტ ფუნქციებს ვანზოგადებთ ისე, რომ ინტეგრების ოპერატორი ხდება 
ბიექციური. ვაჩვენებთ, რომ (სასრული რიგის) შვარცის განაწილებათა სივრცე შეიძლება განისაზღვროს 
როგორც ამ განზოგადებული ფუნქციების ფაქტორ-სივრცე.  
 
6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1  ა. ელაშვილი „ნახევრადმარტივი ტიპის  ნილ-

პოტენტები მარტივ ლის ალგებ-
რებში 

Perspective on theory of 
representation semi-simple Lie 
Algebras(Gregg Zukerman-70) 
Bochum(Germany) 
22-24 May 2019 

2 ა. ელაშვილი  Symmetries in Action. 
Bochum(Germany) 
5-6 July 2019 

3 ა. ელაშვილი Semisimple nilpotents of  simple Lie 
algebras 

Represetation theory day in Lousanne 
(EPFL)  
Switzerland 
23 July 2019. 

4 ა. ელაშვილი Semisimple nilpotents of  simple Lie 
algebras 

Supersymmetry and Quantum 
Symmetry  
Erevan,  
26-31Avgust2019 

5 ს. სანებლიძე სიმის ტოპოლოგიური 
ნამრავლის შესახებ 

კოპენჰაგენის უნივერსიტეტი, 
დანია 
23 ივნისი - 7 ივლისი, 2019, 

6 მ. ბაკურაძე  On the formal group laws over the 
quotients of the Lazard ring 

Séminaire Algèbre Géométrie 
Algébrique Topologie Algébrique 
მონტპელიეს უნივერსიტეტი  
საფრანგეთი 
22 იანვარი 2019 

7 მ. ბაკურაძე All extensions of C2 by Cn 2 _ Cn 2 
are good 
 

Topology, Geometry, and Dynamics: 
Rokhlin – 100 
The Euler International Mathematical 
Institute ,  
Saint Petersburg, Russia, 
August 19 - 23, 2019. 

8 მ. ბაკურაძე მახასიათებელი კლასები მათი 
გამოყენებები 
 

გიუმილოვის ევრაზიის 
ნაციონალური უნივერსიტეტის 
თეორიული მათემატიკის და 
სამეცნიერო გამოთვლების 
ინსტიტუტი ასტანა, ყაზახეთი,  
2019 წლის 11 მარტს 

9 მ. ბაკურაძე მახასიათებელი კლასები მათი ტაშკენტის მეცნ. აკადემიის 
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გამოყენებები 
 

მათემატიკის ინსტიტუტში 
უზბეკეთი, 4 მარტი 2019 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
 
     გამოქვეყნებული სტატიები 
 
1. *T. Kadeishvili,  Homotopy classification of morphisms of differential graded algebras. Georgian Math. J. 26 (2019), no. 

2, 211-226. 
2. T. Kadeishvili, Berikashvili’s functor  D: generalization and application. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 173 (2019), no. 

2, 105-110. 
3. S. Saneblidze, Intersection and string topology products in the free loop fibration. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 173 

(2019), no. 2,161-164 
4. *S. Saneblidze,  On the construction of a covering map. Georgian Math. J. 26 (2019), no. 2, 303-309. 
5. *M. Bakuradze, V. Vershinin, On formal group laws over the quotients of Lazard's ring. Georgian Math. J. 26 (2019), no. 

2, 159-164.  
6. *M. Bakuradze, On Addition Theorems Related to Elliptic Integrals. (Russian) Tr. Mat. Inst. Steklova 305 (2019), 

Algebraicheskaya Topologiya Kombinatorika i Matematicheskaya Fizika, 29-39.  
7. *V.  Lomadze, Polynomial solutions to linear PDEs with constant coefficients. Georgian Math. J. 26 (2019), no. 2, 287--

293. 
8. *V.  Lomadze, The predictable degree property and minimality in multidimensional convolutional coding. Discrete 

Math. 342 (2019), no. 3, 784--792. 
9. A. Elashvili, M. Jibladze and V. Kac,  On Dynkin Gradings in Simple Lie Algebras, Chapter in the book Representations 

and Nilpotent Orbits of Lie Algebraic Systems, Progress in Mathematics, Book, Springer, 2019, 111-131. 
10. A. Elashvili, M. Jibladze and V. Kac, Semisimplicity sets for cyclic elements in simple Lie algebras. Trans. A. Razmadze 

Math. Inst. 173 (2019), no. 2, 95-100. 
11. M. Rivera, S. Saneblidze, A combinatorial model for the path fibration. J. Homotopy Relat. Struct. 14 (2019), no. 2, 393--

410.  
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ალგებრის განყოფილება 
 
ხვედრი ინასარიძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ნიკო 
ინასარიძე (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), თამარ დათუაშვილი (მთავარი მეცნიერ-
თანამშრომელი), ბაჩუკი მესაბლიშვილი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), გურამ დონაძე    
(უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი),  ემზარ  ხმალაძე (უფროსი  მეცნიერი  თანამშრომელი), დალი 
ზანგურაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი),  ალექსი   პაჭკორია  (მეცნიერი თანამშრომელი),  
გიორგი  არაბიძე  (მეცნიერი  თანამშრომელი) 
 

 
1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 
1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 დარგი - მათემატიკა 
მიმართულება - ალგებრა. 
„ჰომოტოპიური ალგებრა, K-
თეორია, ჯგუფების და 
ალგებრების (კო)ჰომოლოგია, 
არაკომუტაციური გეომეტრია, 
ალგებრის  გამოყენებები 
კომპიუტერულ  მეცნიერებებში“  

2019-2023 ხვედრი ინასარიძე 
(ხელმძღვანელი),  

ნიკო  ინასარიძე (მთავარი 
მეცნიერი  თანამშრომელი), 

თამარ დათუაშვილი  (მთავარი   
მეცნიერი   თანამშრომელი),  
ბაჩუკი მესაბლიშვილი (მთავარი   
მეცნიერი თანამშრომელი),  
გურამ  დონაძე (უფროსი   
მეცნიერი თანამშრომელი),  
ემზარ ხმალაძე (უფროსი  
მეცნიერი  თანამშრომელი), 
დალი ზანგურაშვილი    
(მეცნიერი  თანამშრომელი),      
ალექსი პაჭკორია (მეცნიერი 
თანამშრომელი),   
გიორგი  არაბიძე  (მეცნიერი  
თანამშრომელი). 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ხ. ინასარიძე: დასრულდა მუშაობა წინა 2018 წელს გამოცხადებულ თემაზე" გამმა-ჯგუფების გაფართოებები 
და მათთან დაკავშირებული ჰომოლოგია და კოჰომოლოგია". ახლა მიმდინარეობს შესაბამისი სტატიის, 
Extensions and (co)homology of Gamma-groups, გაფორმება და ის მოკლე ვადაში იქნება წარდგენილი მაღალი 
რეიტინგის მქონე მათემატიკურ ჟურნალში. 

გარდა ამისა, ხ. ინასარიძე წარმატებით აგრძელებს  საყოველთაოდ აღიარებული,  საერთაშორისო დონის, 
ორი მათემატიკური ჟურნალის ხელმძღვანელობას.  ეს ჟურნალებია Journal of Homotopy and Related 
Structures (JHRS) და Tbilisi Mathematical Journal (TMJ), რომლებსაც გააჩნიათ იმპაქტ ფაქტორი და 
პირველი იბეჭდება გერმანიაში, ხოლო მეორე - ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 

ნ. ინასარიძე: წარმოდგენილია ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობის ოფლაინ მეთოდოლოგია. 
შემოთავაზებული მეთოდოლოგია ეყრდნობა თვისების მოპოვების ახალ ტექნიკას, დაფუძნებულს 
სტრუქტურულ მახასიათებლებზე, ჰისტოგრამებსა და პროფილებზე. სიახლეა ჩვენ მიერ შეთავაზებული 
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ახალი რვა ჰისტოგრამისა და ოთხი პროფილის მოპოვება სიმბოლოების წარმომდგენი 32 32  
მატრიცებისგან, რომლებიც ქმნიან 256-განზომილებიან თვისებების ვექტორებს. ეს თვისებების ვექტორები 
შემდეგ ექვემდებარება კლასიფიკაციის ეტაპს, რომელიც იყენებს k -საშუალოს ალგორითმს. ჩვენი 
შეთავაზების შესამოწმებლად ჩავატარეთ ექსპერიმენტები NIST მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. კერძოდ, 
ამოცნობის სისტემა იქნა დატრენინგებული თითოეული სიმბოლოსათვის 1000 ნიმუშისა და 64 კლასის 
გამოყენებით, ხოლო ტესტირებული თითოეული სიმბოლოსათვის 500 ნიმუშზე. მიღებულია ამოცნობის 
სიზუსტე 81.74%-დან 93.75% -მდე, რაც წარმოადგენს უკეთეს შედეგს, დღეისთვის არსებულ 
სტრუქტურულ მახასიათებლებზე დაფუძნებული სხვა მეთოდებთან შედარებით. 

თ. დათუაშვილი: შემოტანილია c ჯგუფის ცნება რომელიც წარმოადგენს ჯგუფს კონგრუენტობის
მიმართებამდე სიზუსტით მოყვანილია მაგალითები განხილულია შესაბამისი კატეგორია მასში
განმარტებულია გაფართოებები მოქმედებები და ჯვარედინი მოდულები c ჯვარედინი მოდულები
აგებულია ნახევრად პირდაპირი ნამრავლი განმარტებულია მორფიზმის c ბირთვი ორი სხვადასხვა
გზით ნაჩვენებია რომ ყოველი კატეგორიული ჯგუფი განსაზღვრავს c ჯგუფს და c ჯვარედინ
მოდულს დამტკიცებულია, რომ ასე მიღებული c ჯვარედინი მოდული არის სპეციალური მკაცრი
ბმული c ჯვარედინი მოდული ჩვენს მიერ მოცემული განსაზღვრებების აზრით აღსანიშნავია, რომ
თვით კატეგორიული ჯგუფის რამდენიმე ერთმანეთისგან ოდნავ განსხვავებული განმარტება არსებობს
ლიტერატურაში ამ მხრივ მუშაობისას მნიშვნელოვან მომენტს წარმოადგენდა მაკლეინის აზრით
კოჰერენტობის საკითხის გარკვევა კატეგორიული ჯგუფის ამა თუ იმ განმარტების მიხედვით
მიღებული შედეგები გამოიყენება ექვივალენტობის დასამკიცებლად ასთი ტიპის c ჯვარედინი
მოდულების კატეგორიასა და კატეგორიული ჯგუფების კატეგორიას შორის

მზადდება გამოსაქვეყნებლად სტატია N.  Alemdar, T. Datuashvili, O.  Mucuk and  T. Sahan, Groups up to 
congruence relation, c-crossed modules and categorical groups. 

ბ. მესაბლიშვილი: ნაჩვენებია, რომ კლასიკური შედეგი, რომელიც ამტკიცებს, რომ კომუტაციური 
რგოლების მკაცრად ბრტყელ გაფართოებასთან ასოცირებული ფარდობითი პიკარისა და ამიცურის 
კოჰომოლოგიის პირველი ჯგუფები იზომორფულია, სრულდება ზოგად მონოიდალურ კატეგორიებში. 

ნებისმიერ საბაზისო კატეგორიაზე განსაზღვრული (კო)მონადისათვის შემოტანილია დაწევის 
ნულოვანი და პირველი კოჰომოლოგიის სიმრავლეები კოეფიციენტებით (კო)ალგებრაში და შესწავლილია 
მათი ძირითადი თვისებები. ეს სიმრავლეები ანზოგადებენ  კორგოლიებისათვის განსაზღვრულ ანალო-
გიურ სიმრავლეებს. ნაჩვენებია, რომ ამ განზოგადებისას  ძირითადი თვისებები და ურთიერთკავშირები 
უცვლელი რჩება.  

ე. ხმალაძე: განვითარებულია ჰომ-ლის ალგებრების არააბელური ტენზორული ნამრავლის თეორია და 
დადგენილია რამდენიმე ახალი თვისება, რომელიც ეხება ნამრავლების და ფაქტორის შენახვას, 
ნილპოტენტურობას და ამოხსნადობის  შესწავლას. სრულყოფილი ჰომ-ლის ალგებრების შემთხვევაში 
აღწერილია არააბელური ტენზორული ნამრავლის თავსებადობა უნივერსალურ ცენტრალურ 
გაფართოებებთან. შესწავლილი იქნა ჯგუფების და ლის ალგებრების q-კაპაბილითი თვისებები და 
გამოკვლეული იქნა მათი კავშირები უკვე არსებულ თეორიებთან, სადაც აღწერილია მსგავსი თვისებები. 
აგებულია ღია გასაღებზე შეთანხმების ახალი პროტოკოლი, რომელიც დაფუძნებულია ჯგუფების 
ჯვარედინ მოდულებზე. მიღებულია ზოგადი სქემის რამდენიმე პრაქტიკული გამოყენება. 

გ. დონაძე: დამტკიცებულია, რომ ნოეთერის სრულყოფილი ჯგუფის ნებისმიერი ცენტრალური 
გაფართოების კომუტატორი ნოეთერისაა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოცემული ჯგუფის 
არააბელური ტენზორული კვადრატი არის ნოეთერის. ამ დებულების გამოყენებით და ოლშანსკის 
შედეგებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია, რომ ნოეთერის ჯგუფების ტენზორული ნამრავლი შესაძლოა არ იყოს 
ნოეთერის ჯგუფი. გარდა ამისა, დამტკიცებულია, რომ სუპერამოხსნადი ჯგუფები და სუპერამოხსნადი 
ჯგუფების გაფართოება სასრული ჯგუფებით წარმოადგენენ შურის კლასებს. 

დ. ზანგურაშვილი:  შემოტანილია ასოციაციურობის მსგავსი  (ე.წ. კონსოციაციურის) პირობა (რომელიც 
განსხვავდება ფრჩხილების გადასმასთან დაკავშირებული პირობისაგან) მაღალი რიგის ოპერაციებისთვის. 
დამტკიცებულია, რომ ნახევრად-აბელურ კონსოციაციურ ალგებრას აქვს ჯგუფის ოპერაცია. ეს შედეგი 
ასახულია სტატიაში D. Zangurashvili, “Associativity-like conditions on protomodular algebras”, რომელიც 
გამოქვეყნდა ჟურნალში Algebra Universalis-ში. განხილულია აგრეთვე  ჯონსტონ-პედიკიოს მიერ დასმული 
კითხვა იმის შესახებ,  გამომდინარეობს თუ არა მალცევის მრავალნაირობის ალგებრებისათვის T_{0} 
განცალებადობის აქსიომიდან სავსებითი რეგულარობა. ნაპოვნია პროტომოდულარული მრავალნაირობის 
ქვემრავალნაირობა, რომლის ყოველი ალგებრა აკმაყოფილებს აღნიშნულ თვისებას. ეს შედეგი ასახულია 
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სტატიაში D. Zangurashvili, “On the implication T_{0}T_{3 ½} for some topological protomodular algebras” 
რომელიც წარდგენილია ჟურნალში Algebra Universalis. გაგრძელდა გროთენდიკის თეორიის ზოგიერთი 
საკითხის შესწავლა, რომლებიც გამოვიყენეთ კატეგორიებში გ. ჯანელიძის  გალუას თეორიის ერთ-ერთი 
საკითხისთვის. კერძოდ, ჩვენ ავაგეთ დასაშვები გალუას სტრუქტურები ზოგიერთ კონკრეტულ 
კატეგორიებზე და დავახასიათეთ ნორმალური გაფართოებები მათ მიმართ. შედეგები ასახულია სტატიაში 
D. Zangurashvili, “Admissible Galois Structures on categories dual to some varieties of universal algebras” , რომელიც 
მიღებულია “Georgian Math. Journal”-ში. 

ა. პაჭკორია: დასრულდა მუშაობა არააბელური მონოიდების შრაიერის რეგულარული სუსტად ჰომოგენური 
და შრაიერის რეგულარული ჰომოგენური გაფართოებების კლასიფიკაციაზე. შესაბამისი სტატია, N. Martins-
Ferreira, A. Montoli, A. Patchkoria, M. Sobral,  On the classification of Schreier extensions of monoids with non-
abelian kernel, მიღებულია დასაბეჭდად ჟურნალში Forum Mathematicum. 

გარდა ამისა,  გაგრძელდა მუშაობა ნახევრადმოდულების  ჰომოლოგიური ალგებრის მიმართულებით. 
კერძოდ, შემოტანილია ნახევრადმოდულის თავისუფალი N-რეზოლვენტის  ცნება და დამკიცებულია, რომ 
მოცემული ნახევრადმოდულისთვის თავისუფალი N-რეზოლვენტა ერთადერთია ჰომოტოპიურ 
ექვივალენტობამდე სიზუსტით. ამ ფაქტის გამოყენებით მარტივად დათვლილია სასრული ციკლური 
ჯგუფის კოჰომოლოგიის მონოიდები კოეფიციენტებით ნახევრადმოდულში. ნაჩვენებია, რომ ყოველ 
ნახევრადმოდულს გააჩნია თავისუფალი N-რეზოლვენტა და მოყვანილია თავისუფალი N-რეზოლვენტის 
მაგალითები.  

გ. არაბიძე:  განსაზღვრულია კატეგორია ნაწილობრივი დაფარვებით და მოყვანილია დამატებითი 
დაშვებები გაძლიერებული პრეტოპოლოგიის შესახებ. მოყვანილია გაძლიერებული პრეტოპოლოგიების 
მაგალითები სხვადასხვა სახის კატეგორიებში. თითოეულ შემთხვევაში აღწერილია დაფარვები და 
შემოწმებულია აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი დამატებით დაშვებებს. 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო კვლევითი პროექტები  
 
2.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 “სტაბილური სტრუქტურები 
ჰომოლოგიურ ალგებრაში“,  
დარგი - მათემატიკა, 
მიმართულება - ალგებრა. 
 
FR-18-10849 

2019-2021 ა. მარცინკოვსკი 
(ხელმძღვანელი);  
ა. პაჭკორია (ძირითადი 
შემსრულებელი);    
მ. ჯიბლაძე (ძირითადი 
შემსრულებელი);                          
დ. ზანგურაშვილი (ძირითადი 
შემსრულებელი, 
კოორდინატორი);                          
გ. ნადარეიშვილი (ძირითადი 
შემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დაწყებულია კომუტაციურ არეებზე გრეხვისა და სასრულად წარმოდგენადი მოდულების 1-
გრეხვის შესახებ კლასიკური შედეგებისა და მათი ორადული ანალოგების გადახედვა (კო)გრეხვის 
უფრო ზოგადი ცნებების განსასაზღვრად ადიტური ფუნქტორების სტაბილიზაციის ტერმინებში. 
მიღებულია ინექციურად სტაბილური აბელური კატეგორიის მქონე მარცხნიდან მემკვიდრეობითი 
რგოლების კლასიფიკაცია. წარმოდგენილია ზოგადი ფუნქტორების სტაბილიზაცია სატელიტებით 
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გამოწვეული შემაერთებელი მორფიზმების იტერაციის გამოყენებით. აღწერილია სტაბილური 
კატეგორიების პროექციული და ინექციური ობიექტები. დადგენილია კავშირი სტაბილურ კატეგორიებში 
პროექციულ ობიექტებსა და აუსლენდერ-სმალეს პრეპროექციულ დაყოფებს შორის. დაწყებულია 
სტაბილური კატეგორიების დაკავშირება არაკომუტატურ სქემათა რეზოლვენტებთან განსაკუთ-
რებულობიან წირებსა და ქვაზიმემკვიდრეობით რგოლებს შორის კავშირის გამოყენებით. გაანალიზებულია 
ნახევარრგოლზე ნახევარმოდულთა კატეგორიებისთვის ადიტურ ფუნქტორთა უკვე არსებული 
წარმოებული ფუნქტორების კონსტრუქცია.  

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 
3.1. 
№ გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/ 

სამეცნიერო ფონდი,  
ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 "Homology, homotopy and 
categorical invariants in groups and 
nonassociative algebras", MTM2016-
79661-P, Ministerio de Economía y 
Competitividad, Spain  

2017 - 2020 მანუელ ლადრა (ხელ-ლი);  
მკვლევარები: ხოსე მანუელ 
კასასი, ნიკოლოზ ინასარიძე, 
ემზარ ხმალაძე, გურამ დონაძე, 
ხავიერ გარსია მარტინესი, 
რაფაელ ფერნანდეს კასადო, 
პილარ პაეს გუილანი,  
ბახრომ ომიროვი, უტკირ 
როზიკოვი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მიმდინარე წელს გაგრძელდა მუშაობა პროექტით გათვალისწინებულ საკითხებზე, რომლებიც შეეხება 
ჯგუფების და არაასოციური ალგებრების (ლის ალგებრების, ლაიბნიცის ალგებრების, ლის სამეულის 
სისტემების და ა. შ.) და მათი მაღალგანზომილებიანი ანალოგიების ჰომოტოპიური და ჰომოლოგიური 
ინვარიანტების შესწავლას, მათი კატეგორიფიკაციის თეორიის განვითარებას, ამ ალგებრების  არააბელური 
ტენზორული და გარე ნამრავლების აგებას და მათი საშუალებით უნივერსალური ცენტრალური 
გაფართოებების დახასიათებას. მოხერხდა ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური გარე ნამრავლის აგება, 
მისი დაკავშირება ლაიბნიცის ალგებრების დაბალ განზომილებიან ჰომოლოგიებთად და მისი საშუალებით 
ლაიბნიცის ალგებრების უნივერსალური ცენტრალური გაფართოებების დახასიათება. შესწავლილი იქნა 
ჯგუფების და ლის ალგებრების q-კაპაბილითი თვისებები და გამოკვლეული იქნა მათი კავშირები უკვე 
არსებულ თეორიებთან, სადაც აღწერილია მსგავსი თვისებები. გამოკვლეულია ჰომ-ლის ალგებრების 
არააბელური ტენზორული ნამრავლის რამდენიმე თვისება, რომელიც ეხაბა ნამრავლების და ფაქტორის 
შენახვას, ნილპოტენტურობას და ამოხსნადობის  შესწავლას. სრულყოფილი ჰომ-ლის ალგებრების 
შემთხვევაში აღწერილია არააბელური ტენზორული ნამრავლის თავსებადობა უნივერსალურ ცენტრალურ 
გაფართოებებთან.  
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, 

სათა-ური, ISSN  

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1  B. Mesablishvili 
 

On descent 
cohomology, 
ISSN: 2346-8092 
 

Transactions of A. 
Razmadze Math. 
Institute, 173 (2019), 
no.2, 137-155 

ა. რაზმაძის მათ. 
ინსტიტუტი 

 

22 

2 N. Inassaridze, 
E. Khmaladze 

Public key exchange 
using crossed 
modules of groups,  
ISSN: 2346-8092 

Transactions of  A. 
Razmadze Math.       
   Institute,173 
(2019), 101-104 

ა. რაზმაძის მათ. 
ინსტიტუტი 

 

4 

3 J.M.Casas, 
N.Inassaridze, 
M.Ladra, S. Ladra 
 

Handwritten 
Character 
Recognition Using 
some (Anti)-Diagonal 
Structural Features, 
ISSN - 0132 – 1447 

Bulletin of the 
Georgian National 
Academy of Sciences, 
vol. 13 (2019), no. 1 

საქართველოს 
ეროვნული 

მეცნიერებათა 
აკადემია 

 

9 

4 D. Zangurashvili 
 

The complete 
regularity of some 
T_{0} topological 
protomodular 
algebras,   
ISSN - 0132 – 1447 

Bulletin of the 
Georgian National 
Academy of Sciences, 
vol. 13 (2019), no. 2, 
7-10 

საქართველოს 
ეროვნული 

მეცნიერებათა 
აკადემია 

 

4 

5 D. Zangurashvili 
 

Effective descent 
morphisms and 
colimits,  
ISSN - 0132 – 1447 

Bulletin of the 
Georgian National 
Academy of Sciences, 
vol. 13 (2019), no. 3,  
        12-17 

საქართველოს 
ეროვნული 

მეცნიერებათა 
აკადემია 

 

6 

6 G. Arabidze 
 

Categories  with 
Partial  Covers,  
ISSN - 0132 – 1447 

Bulletin of the 
Georgian National 
Academy of Sciences, 
vol. 13, no. 3, 2019 

საქართველოს 
ეროვნული 

მეცნიერებათა 
აკადემია 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.  ნებისმიერ საბაზისო კატეგორიაზე განსაზღვრული (კო)მონადისათვის შემოტანილია დაწევის ნულოვანი 
და პირველი კოჰომოლოგიის სიმრავლეები კოეფიციენტებით (კო)ალგებრაში და შესწავლილია მათი 
ძირითადი თვისებები.  ეს სიმრავლეები ანზოგადებენ  კორგოლიებისათვის განსაზღვრულ ანალოგიურ 
სიმრავლეებს. ნაჩვენებია, რომ ამ განზოგადებისას ძირითადი თვისებები და ურთიერთკავშირება 
უცვლელი რჩება. 

2.  აღწერილია ღია გასაღებზე შეთანხმების ახალი პროტოკოლი, რომელიც დაფუძნებულია ჯგუფების 
ჯვარედინ მოდულებზე. შემდეგ მოყვანილია ამ ზოგადი სქემის რამდენიმე პრაქტიკული გამოყენება. 

3. ამ სტატიაში წარმოვადგენთ ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობის ოფლაინ მეთოდოლოგიას. 
შემოთავაზებული მეთოდოლოგია ეყრდნობა თვისების მოპოვების ახალ ტექნიკას, დაფუძნებულს 
სტრუქტურულ მახასიათებლებზე, ჰისტოგრამებსა და პროფილებზე. სიახლეა ჩვენ მიერ შეთავაზებული 
ახალი რვა ჰისტოგრამისა და ოთხი პროფილის მოპოვება სიმბოლოების წარმომდგენი 32 32  
მატრიცებისგან, რომლებიც ქმნიან 256-განზომილებიან თვისებების ვექტორებს. ეს თვისებების ვექტორები 
შემდეგ ექვემდებარება კლასიფიკაციის ეტაპს, რომელიც იყენებს k -საშუალოს ალგორითმს. ჩვენ 
შეთავაზების შესამოწმებლად ჩავატარეთ ექსპერიმენტები NIST მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. კერძოდ, 
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ამოცნობის სისტემა იქნა დატრენინგებული თითოეული სიმბოლოსათვის 1000 ნიმუშისა და 64 კლასის 
გამოყენებით, ხოლო ტესტირებული თითოეული სიმბოლოსათვის 500 ნიმუშზე. მიღებულია ამოცნობის 
სიზუსტე 81.74%-დან 93.75%-მდე, რაც წარმოადგენს უკეთეს შედეგს დღეისთვის არსებულ სტრუქტურულ 
მახასიათებლებზე დაფუძნებული სხვა მეთოდებთან შედარებით. 

4.  სტატიაში განხილულია საკითხი, შესაძლოა თუ არა განზოგადდეს ტოპოლოგიური ალგებრის ერთ-ერთი 
კლასიკური შედეგი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ყოველი T_0 ტოპოლოგიური ჯგუფი არის სავსებით 
რეგულარული იმ შემთხვევაზე, როცა „ჯგუფი“ შეცვლილია ალგებრით უნივერსალური ალგებრების 
პროტომოდულური მრავალნაირობიდან. ნაპოვნია ასეთი მრავალნაირობის ქვემრავალნაირობა, რომლის 
ალგებრებისთვის პასუხი აღნიშნულ კითხვაზე არის დადებითი. 

5.  დაწევის თეორიის ერთ-ერთი კარგად ცნობილი შედეგი ამტკიცებს, რომ დაწევის მორფიზმი p არის 
ეფექტური თუ მოცემულ კატეგორიას აქვს კოგანმატოლებლები და ბაზის შეცვლის ფუნქტორი p* არის 
კოგანმატოლებლების შემნახველი. ამ სტატიაში დასმულია საკითხი იმის შესახებ, რჩება თუ არა ძალაში ეს 
დებულება, თუ კოგანმატოლებლებს მასში შევცვლით სხვა ტიპის კოზღვრებით. აქ ორი ტიპის კოზღვრებია 
განხილული: ფუშაუტები და ერთი და იმავე არის მქონე გარკვეული (ეპი)მორფიზმებით შექმნილი 
(საზოგადოდ არამცირე) დიაგრამების კოზღვრები. პირველი ტიპის კოზღვრებისათვის დადებითი პასუხი 
აღნიშნულ კითხვაზე ადვილია. მეორე ტიპის კოზღვრებისათვის პასუხი მოცემულია p-ს 
ეფექტურობისათვის აუცილებელი და საკმარისი პირობის სახით (რომელიც არ შეიცავს არსებობის 
კვანტორს). აქ გამოყენებული მიდგომა იძლევა აგრეთვე ზემოთ მოყვანილი დებულების ახალ 
(ელემენტარულ) დამტკიცებას. 

6.  სტატიაში განსაზღვრულია კატეგორია ნაწილობრივი დაფარვებით და მოყვანილია დამატებითი 
დაშვებები გაძლიერებული პრეტოპოლოგიის შესახებ. მოყვანილია გაძლიერებული პრეტოპოლოგიების 
მაგალითები სხვადასხვა სახის კატეგორიებში. თითოეულ შემთხვევაში აღწერილია დაფარვები და 
შემოწმებულია აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი დამატებით დაშვებებს. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1* J.M. Casas,  
T. Datuashvili,  
M. Ladra  

Action theory of alternative algebras 
DOI:http://doi.org/10. 1515/gmj-2019-2015. 

Georgian Math. J. 
2019; 26(2) 
177–197.  

ბერლინი, 
გერმანია,  
De Gtuyter 

21 

2* J. Gomez-Torrecillas, 
B. Mesablishvili 

Some exact sequences associated with 
adjunctions in bicategories. Applications. 
DOI: https://doi.org/10.1090/tran/7625. 

 

Trans.Amer.  
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. განვითარებულია ალტერნაციული ალგებრების მოქმედების თეორია. ცალკე ყურადღება დაეთმო 
ანტიკომუტაციურ ალტერნაციულ ალგებრებს; შესწავლილია მათი თვისებები. განსაკუთრებით საინტერესო 
აღმოჩნდა ასეთი ალგებრები ექთორის არსებობის თვალსაზრისით. ამ მხრივ აღსანიშნავია ახალი მაგალითი 
ასეთი ალგებრისა; კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ კელის ცნობილი კონსტრუქცია იმ შემთხვევაში, როცა ის აგებულია 
ველზე მახასიათებლით 2, წარმოადგენს ანტიკომუტაციურ ალგებრას, რომლის ანულატორი არის 0. ამგვარად, 
ჩვენს მიერ ადრე მიღებული შედეგების საფუძველზე, არსებობს ამ ალგებრის ექთორი. მარტივი 
ალტერნაციული ალგებრები საზოგადოდ კარგად არის შესწავლილი, მაგრამ არა მოქმედებების 
თვალსაზრისით. ჩვენს მიერ ესპანელ კოლეგებთან ერთად დამტკიცებულია, რომ მარტივ ანტიკომუტაციურ 
ალგებრას ყოველთვის აქვს ექთორი. 

2.  ნაჩვენებია, რომ კლასიკური შედეგი, რომელიც ამტკიცებს, რომ კომუტაციური რგოლების მკაცრად ბრტყელ 
გაფართოებასთან ასოცირებული  ფარდობითი პიკარისა  და ამიცურის კოჰომოლოგიის პირველი ჯგუფები 
იზომორფულია, სრულდება ზოგად მონოიდალურ კატეგორიებში. 

3.  სტატიაში გამოკვლეულია ჰომ-ლის ალგებრების არააბელური ტენზორული ნამრავლის რამდენიმე თვისება, 
რომელიც ეხება ნამრავლების და ფაქტორის შენახვას, ნილპოტენტურობას და ამოხსნადობის  შესწავლას. 
სრულყოფილი ჰომ-ლის ალგებრების შემთხვევაში აღწერილია არააბელური ტენზორული ნამრავლის 
თავსებადობა უნივერსალურ ცენტრალურ გაფართოებებთან.  

4.  ოლშანსკის შედეგზე დაყრდნობით ვაჩვენეთ, რომ ნოეთერის ჯგუფების ტენზორული ნამრავლი შესაძლოა 
არ იყოს ნოეთერის. ამავდროულად დავამტკიცეთ, რომ თუ ერთ-ერთი ჯგუფი ნოეთერისაა და მეორე 
პოლიციკლური (ან პოლიციკლურის გაფართოება სასრული ჯგუფით), მაშინ მათი ტენზორული ნამრავლი 
არის პოლიციკლური (ან პოლიციკლურის გაფართოება სასრული ჯგუფით). გარდა ამისა, აღმოვაჩინეთ 
ტენზორული ნამრავლის ჩაკეტილობის თვისების კავშირი შურის თეორემასთან. შურის ცნობილი თეორემა 
ამბობს, რომ სასრული ჯგუფის ცენტრალური გაფართოების კომუტატორი არის სასრული. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ 
შურის თეორემა გამომდინარეობს ტენზორული ნამრავლის თვისებიდან - სასრული ჯგუფების ტენზორული 
ნამრავლი არის სასრული ჯგუფი. ამ მიდგომით შესაძლებელი გახდა ახალი შურის კლასების დადგენა. 
მაგალითად, ვაჩვენეთ, რომ სუპერამოხსნადი ჯგუფების კლასი და სუპერამოხსნადი ჯგუფების გაფართოებები 
სასრული ჯგუფებით წარმოადგენენ შურის კლასებს. ამასთან ერთად მოხერხდა შურის თეორემის ანალოგის 
დამტკიცება სასრულ წარმომქმნელიანი ჯგუფებისთვის.  

5.  მაღალი რიგის ოპერაციებისთვის შემოტანილია ასოციაციურობის მსგავსი პირობა (რომელიც განსხვავდება  
ფრჩხილების გადასმასთან დაკავშირებული პირობისაგან). ოპერაციებს, რომლებიც ამ პირობას აკმაყოფილებენ 
ვუწოდეთ კონსოციაციური. დამტკიცებულია, რომ უნივერსალური ალგებრების მრავალნაირობა შეიცავს 
ჯგუფის ოპერაციას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა ის შეიცავს კონსოციაციურ ნახევრად-აბელურ ოპერაციას. 
 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 

  

ბ. მესაბლიშვილი არააბელური კოჰომოლოგიები 
როგორც მონადის 
კოჰომოლოგიები 

11-15 თებერვალი, 2019 
თსუ, თბილისი 

2 E. Khmaladze On q-capability of groups and Lie 
algebras  

September 2 – 7, 2019, Batumi State 
University, Batumi, Georgia 

3 დ. ზანგურაშვილი ზოგიერთი T_{0} პროტომო-
დულარული ალგებრის 
სავსებითი რეგულარობა  

25-28 თებერვალი, 2019 
თსუ, ა. რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტი  

4 ა. პაჭკორია არააბელური მონოიდების   
შრაიერის გაფართოებების 
კლასიფიკაციის შესახებ 

25-28 თებერვალი, 2019 
თსუ, ა. რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტი  
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. ნებისმიერ კატეგორიაზე განსაზღვრული მონადისათვის შემოტანილია მისი ნულოვანი და პირველი 
კოჰომოლოგიის (წერტილოვანი) სიმრავლეები  კოეფიციენტებით ალგებრაში ამ მონადის მიმართ.  შემდეგ 
ნაჩვენებია, რომ  ისინი საკმარისად  ზოგადია, რათა მოიცვას ჯგუფების არააბელური კოჰომოლოგიები. 

2.  მოხსენებაში მიმოხილული იყო ჯგუფების შემთხვევაში q-კაპაბილითი თვისებების შესახებ უკვე 
ცნობილი შედეგები და ასევე განსხვავებული მიდგომით მიღებული ახალი შედეგები ისევ ჯგუფებისთვის. 
შემდგომ აღწერილი იყო, ყველა ეს შედეგი როგორ გამოიყურება ლის ალგებრების შემთხვევაში, რისთვისაც 
გამოყენებული იყო ლის ალგებრების არააბელური ტენზორული და გარე ნამრავლები მოდულით q. 

3. ნაპოვნია პროტომოდულარული ალგებრების მრავალნაირობა, რომლის ალგებრებისათვის T_{0} 
განცალებადობის აქსიომიდან  გამომდინარეობს სავსებითი რეგულარობა. 

4. მოხსენებაში ვაჩვენეთ, რომ არააბელური მონოიდების შრაიერის რეგულარული გაფართოებით 
ინდუცირდება  აბსტრაქტული ბირთვი. მოვიყვანეთ  აუცილებელი  და   საკმარისი  პირობა   იმისა,   რომ   
მოცემულ აბსტრაქტულ ბირთვს გააჩნდეს აღნიშნული სახის გაფართოება. გარდა ამისა, მოვახდინეთ 
მონოიდების   შრაიერის   რეგულარული   გაფართოებების კოჰომოლოგიური კლასიფიკაცია. 
 
6.2. უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 B. Mesablishvili 

 
A categorical approach to tilting 
theory  

July 15-17, 2019 
Pärnu, Estonia  

2 N. Inassaridze One-way homomorphisms and some 
new cryptographic protocols 

May 3, 2019. The City University of 
New York, USA 

3 N. Inassaridze One-way crossed modules of groups 
 

December 13, 2019. University of 
Santiago de Compostela, Spain  

4 E. Khmaladze Public key exchange using  
crossed modules of groups 

June 21, 2019. University of  
Vigo, Pontevedra, Spain 

5 G. Donadze n-absorbing ideals of commutative 
rings 

March 29,2019. University of 
Brasilia, Brasilia, Brazil 

6 A. Patchkoria  
 

Homotopy monoids of a simplicial  
abelian monoid  

May 13,  2019. 
University of Milano,  Milan, Italy 

7  A. Patchkoria  
 

A comparison theorem for free 
resolutions of semimodules and its 
applications 

October 1,  2019. 
University of Milano,  Milan, Italy 

8 D. Zangurashvili Confluent term rewriting systems for 
the descent problem 

July 15-17,  2019 
Pärnu, Estonia 

9 D. Zangurashvili Amalgamation properties of functor 
categories 

October 9,  2019 
Northeastern University,  
Boston, USA 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. მგეზავი მოდულები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სასრული განზომილებიანი ალგებრის 
წარმოდგენების თეორიაში. ასეთი მოდულების  თეორია ძირითადად აღწერილია, როგორც  გრეხვის  
თეორია მოდულის კატეგორიებში.  ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ამ თეორიის მიღება ასევე შესაძლებელია  მგეზავი 
მოდულებით ინდუცირებული კომონადების  გამოყენებით და რომ მგეზავი მოდულების თეორიასთან 
დაკავშირებული  ზოგიერთი კონსტრუქცია  შეიძლება აღიწეროს ზოგადობის ამ დონეზე. 

2-4. მოხსენება ეძღვნებოდა ჯგუფების ჯვარედინი მოდულების გამოყენებით შექმნილ ღია                                           
გასაღებზე შეთანხმების ახალი პროტოკოლს და მის გამოყენებებს რამდენიმე პრაქტიკულ კრიპტოგრაფიულ 
სქემაში.                                                                          

5. მოხსენება ეძღვნებოდა ანდერსონისა და ბადავის მიერ შემოტანილ ω(I) და Ω(I) ინვარიანტებს, 
განსაზღვრულს კომუტაციური რგოლის იდეალებისთვის. მიმოხილულ იქნა ამ ინვარიანტებზე დასმული 
პრობლემები და კავშირები კომუტაციური ალგებრების სხვა კარგად ცნობილ ინვარიანტებთან. 
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6. ვთქვათ M  არის  სიმპლიციალური აბელის მონოიდი. მოხსენებაში  ჩვენს  მიერ ადრე  შემოტანილი M-ის  
n-ური  ჰომოტოპიის  მონოიდი  შედარებულია  M-ის  კლასიკურ  n-ურ  ჰომოტოპიის ჯგუფთან. კერძოდ, 
დადგენილია, რომ თუ M აკმაყოფილებს კანის პირობას და (M) = 0, მაშინ M-ის ჰომოტოპიის მონოიდები 
და ჰომოტოპიის ჯგუფები ერთმანეთს ემთხვევა. შემდეგ, მოყვანილია  მაგალითები, როცა ორ 
სიმპლიციალურ აბელის მონოიდს ერთიდაიგივე ჰომოტოპიის ჯგუფები გააჩნიათ, მაგრამ მათი 
ჰომოტოპიის მონოიდები განსხვავებულია. 

7. ნახევრადმოდულების გარკვეული სახის თავისუფალი რეზოლვენტებისთვის დავამტკიცეთ შედარების 
თეორემა და მისი გამოყენებით მარტივად დავითვალეთ სასრული ციკლური ჯგუფის კოჰომოლოგიის 
მონოიდები კოეფიციენტებით ნახევრადმოდულში. გარდა ამისა, განვიხილეთ შედარების თეორემის სხვა 
გამოყენებებიც. 

8. https://web.northeastern.edu/martsinkovsky/p/Parnu2019/abstracts.html 
https://web.northeastern.edu/martsinkovsky/p/Parnu2019/ParnuSchedule.pdf 

9.https://web.northeastern.edu/martsinkovsky/p/rtrt/20192020/zangurashvili.html 

 

 
 



 

69 
 

 

მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება 

მამუკა ჯიბლაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), დავით გაბელაია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 
ლევან ურიდია (მეცნიერი თანამშრომელი), ევგენი კუზნეცოვი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო კვლევითი პროექტები  
 
2.2. 

 № 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 #DI-2016-25 2016-2019 მ. ჯიბლაძე (პროექტის 
ხელმძღვანელი), 
დ. გაბელაია, (პროექტის 
შემსრულებელი, მენეჯერი) 
ლ. ურიდია, (პროექტის 
შემსრულებელი) 
ე. კუზნეცოვი (პროექტის 
ახალგაზრდა შემსრულებელი) 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. პროექტის ფარგლებში მიღებული კონკრეტული სამეცნიერო შედეგებია: 
 გამოკვლეული და დახასიათებულია ყველა მოდალური სისტემა, რომელიც მიიღება გაიშვიათე-

ბული ლოკალურად კომპაქტური ჰაუსდორფის სივრციდან. 
 გამოკვლეული და დახასიათებულია ყველა ბრტყელი პოლიგონური მოდალური და ინტუიციონის-

ტური ლოგიკა. 
 აქსიომატურად დახასიათებულია სასრულგანზომილებიანი ევკლიდური სივრცის ყველა პოლი-

ედრთა მოდალური და ინტუიციონისტური ლოგიკა. 
 დე ფრისის ორადობაზე დაყრდნობით შესწავლილია კომპაქტურად ჰაუსდორფის სივრცეების 

აღრიცხვა მკაცრი იმპლიკაციის ტერმინებში 
 აღწერილია რწმენის ლოგიკის სემანტიკა, რომელშიც მოდალობის ინტერპრეტაცია ხდება 

ექსტრემალურად არაბმულ სივრცეზე ინტერიორის ჩაკეტვის ოპერატორით. დამტკიცებულია KD45 
ლოგიკის სისრულე ამ სემანტიკაში. 

კვლევისას მიღებული შედეგები მყარ საფუძველს ქმნის პოლიედრული სემანტიკის 
განვითარებისათვის, ვინაიდან ამომწურავად არის დახასიათებული საბაზისო მოდალური თუ 
ინტუიციონისტური ლოგიკა თითოეულ სასრულ განზომილებაში. ასევე, დაბალ განზომილებებში 
სრულად და ამომწურავად არის დახასიათებული ე.წ. „ბრტყელი“ ლოგიკები და მიღებულია ზოგადი 
კრიტერიუმი პოლიედრული სისრულისათვის. ეს გზას უხსნის ახალ კვლევით მიმართულებას, 
რომლის ფარგლებშიც უამრავი საინტერესო თეორიული შეკითხვა იბადება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ 
თეორიულ საკითხებს მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია გამოყენებისათვის სივრცული 
ინფორმაციის მოდელირებისა და ოპერირების სფეროში, რაც უაღრესად აქტუალურია წამყვან 
კომპიუტერულ დარგებში, დაწყებული გეოინფორმაციული სისტემებიდან დამთავრებული 
რობოტიკითა და ციფრული სურათების ავტომატური ამოცნობით. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 Alexander Elashvili, 
Mamuka Jibladze, and 
Victor Kac 

Semisimple cyclic elements in semisimple Lie 
algebras, 
მიღებულია დასაბეჭდად 

Transformation 
Groups 

  

2 Alexander Elashvili, 
Mamuka Jibladze, and 
Victor Kac 

On Dynkin gradings in simple Lie algebras. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23531-4_5 

Representations 
and Nilpotent 
Orbits of Lie 

Algebraic Systems 

Birkhäuser, 
Cham, 2019 

21. 

3 M. Jibladze and T. 
Pirashvili 

Lie theory for symmetric Leibniz algebras. 
https://doi.org/10.1007/s40062-019-00248-x 

Journal of 
Homotopy and 

Related Structures 
(2019):  

 18 

4 G. Bezhanishvili, D. 
Gabelaia, J. Harding, 
and M. Jibladze. 

Compact Hausdorff Spaces with Relations and 
Gleason Spaces 
https://doi.org/10.1007/s10485-019-09573-x 

Applied 
Categorical 
Structures, 

Vol. 27, Issue 6 

 24 

5 D. Gabelaia, 
K.Gogoladze,  
M. Jibladze,  
E. Kuznetsov,  
L. Uridia 

An Axiomatization of the d-logic of Planar 
Polygons 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-59565-7_8 

Springer-Verlag 
GmbH Germany, 
part of Springer 
Nature 2019, A. 

Silva et al. (Eds.): 
TbiLLC 2018, 
LNCS 11456 

 9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ციკლური ელემენტების შესწავლა მარტივ ლის ალგებრებში დაწყებული იყო 2012 წელს ელაშვილის, კაცის 
და ვინბერგის მიერ. ნახევრადმარტივი ციკლური ელემენტები მოიცემა შესაბამისი ალგებრის გარკვეული 
ქვესიმრავლით. შრომაში მიღებულია აღნიშნული ქვესიმრავლის აღწერა მოცემული ალგებრის ცხადად 
მოცემულ ქვესივრცეზე არაასოციური კომუტატური ან ირიბ-კომუტატური გამრავლების ტერმინებში. 

2. აღწერილია მარტივი ლის ალგებრის ნილპოტენტური ელემენტის შესაბამისი გრადუირების მიმართ 
პირველი ხარისხის ელემენტთა სივრცეში მაქსიმალური აბელური ქვესივრცეების განზომილებები. 
კერძოდ, დაკლასიფიცირებულია ისეთი ნილპოტენტური ელემენტები, რომლებისთვისაც აღნიშნულ 
სივრცეს გააჩნია ნახევარი განზომილების აბელური ქვესივრცე. 

3. განიხილება ლის ალგებრები და ჯგუფები მათ სტრუქტურასთან შეთანხმებული დამატებითი 
ორადგილიანი ოპერაციით. ნაჩვენებია, რომ ასეთი ობიექტები ურთიერთცალსახა თანადობაშია ლაიბნიცის 
სიმეტრიულ ალგებრებთან. 

4. კომპაქტური ჰაუსდორფის სივრცეების კატეგორია აღწერილია ექვივალენტობის მიმართებით აღჭურვილი 
ექსტრემალურად არაბმული კომპაქტური ჰაუსდორფის სივრცეების კატეგორიის მეშვეობით. 
დახასიათებულია კომპაქტური ჰაუსდორფის სივრცეების ქვეკატეგორიები, რომლებიც შეესაბამება 
შესაბამის ექვივალენტობის მიმართებებზე სხვადასხვა სახის შეზღუდვებს. 

5. შესწავლილია სიბრტყის მრავალკუთხედების მოდალური ლოგიკა, რომელშიც მოდალობა 
ინტერპრეტირებულია როგორც კანტორ-ბენიქსონის გაწარმოების ოპერატორი. დამტკიცებულია სასრული 
მოდელების თვისება, და წარმოდგენილია სასრული აქსიომატიზაცია. 

6. შესწავლილია ჰიპოთეზების მქონე ცოდნის ლოგიკის საზოგადო ცოდნის ოპერატორით გაფართოება. 
წარმოდგენილია ამ ლოგიკის აქსიომატიზაცია, დამტკიცებულია კრიპკე სისრულის და ამოხსნადობის 
თეორემები. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 

  

D. Gabelaia, M. Jibladze,  
E. Kuznetsov, L. Uridia 

Flat polygonal logics in d-semantics 16-20 სექტემბერი, 2019, 
ციხისძირი 

2 Philippe Balbiani,  
Levan Uridia 

Iterated Structures are not Modally 
Definable 

16-20 სექტემბერი, 2019, 
ციხისძირი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. შესწავლილია ბრტყელი მრავალკუთხედების მოდალური ლოგიკის d-გაფართოებები, რომლებშიც 
მოდალობა ინტერპრეტირებულია როგორც კანტორ-ბენიქსონის გაწარმოების ოპერატორი. აქსიომა-
ტურად დახასიათებულია მაქსიმალური d-ლოგიკა. დეტალურად შესწავლილია და სრულად 
დახასიათებული ბრტყელი (2 განზომილებიანი) პოლიგონური ლოგიკები. 

2. დამტკიცებულია, რომ იტერირებული სტრუქტურების კლასი არ არის მოდალურად განსაზღვრებადი. 
 
6.2. უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 D. Gabelaia,M. Jibladze, E. 

Kuznetsov, L. Uridia 
Characterization of flat polygonal 

logics 
10-15 ივნისი 2019  

ნიცა 
საფრანგეთი 

2 L. Uridia, D. Walther Common Knowledge in Epistemic 
Logic with Hypotheses 

17-19 სექტემბერი 2019 
ბოლცანო 
იტალია 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

1. შესწავლილია ბრტყელი მრავალკუთხედების მოდალური ლოგიკის გაფართოებები, რომელშიც 
მოდალობა ინტერპრეტირებულია როგორც ჩაკეტვის ოპერატორი. აქსიომატურად დახასიათებულია 
მაქსიმალური ლოგიკა. დეტალურად შესწავლილია და სრულად დახასიათებული ბრტყელი (2- 
განზომილებიანი) პოლიგონური ლოგიკები. 

2. შესწავლილია ჰიპოთეზების მქონე ცოდნის ლოგიკის საზოგადო ცოდნის ოპერატორით გაფართოება. 
წარმოდგენილია ამ ლოგიკის აქსიომატიზაცია, დამტკიცებულია კრიპკე სისრულის და ამოხსნადობის 
თეორემები. 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა 

განყოფილების წევრები აწარმოებენ განუწყვეტელ ერთობლივ კვლევებს გურამ ბეჟანიშვილთან (ნიუ-მექსიკოს 
შტატის უნივერსიტეტის პროფესორი) და ნიკოლოზ ბეჟანიშვილთან (ამსტერდამის უნივერსიტეტის 
პროფესორი, განყოფილების ასოცირებული წევრი) 

მამუკა ჯიბლაძე: 
ა. ელაშვილთან ერთად მ. ჯიბლაძე მუშაობს ერთობლივ პუბლიკაციებზე ე. ვინბერგთან (მოსკოვის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი), დ. ზაგირთან (ბონის მაქს პლანკის მათემატიკური ინსტიტუტის 
დირექტორი) და ვ. კაცთან (მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროფესორი). 

ლევან ურიდია: 
თანამშრომლობს მადრიდის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორებთან დ. პირსთან და 
დ. ვალტერთან. 
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ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება 
 
მიხეილ მანია (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), თემურ 
ტორონჯაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ომარ ფურთუხია (უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი) 
 
1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი  პროექტები  

 
1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 
1 მარტინგალური მეთოდების 

გამოყენება სტოქასტურ 
ფინანსთა თეორიაში, 

ასიმპტოტურ სტატისტიკასა და 
ოპტიმალურ მართვაში. 

ზღვარითი თეორემები და 
წინმსწრები სტოქასტური 

ანალიზი (ალბათობის თეორია 
და მათემატიკური სტატისტიკა) 

 

მ. მანია (ხელმძღვანელი),  
თ. ტორონჯაძე,  
ო.ფურთუხია 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მიღებულია იტოს ცვლადთა გარდაქმნის ფორმულა ჩიტაშვილის აზრით დიფერენცირებადი  
არაანტისიპატიური ფუნქციონალებისათვის, როდესაც მამოძრავებელი პროცესი მარჯვნიდან უწყვეტი 
სემიმარტინგალია. დადგენილია კავშირი სხვადასხვა ტიპის ფუნქციონალურ წარმოებულებს (მათ შორის 
რ. ჩიტაშვილის და ბ. დუპირეს წარმოებულებს) შორის.  

განხილულია ფუნქციონალური განტოლებები (კოშის, იენსენის, პექსიდერის, ლობაჩევსკის, აბელის და 
სხვა) და ნაჩვენებია, რომ ამ განტოლების ზოგადი ამონახსნის პოვნა ექვივალენტურია ისეთი  შესაბამისი 
ფუნქციათა კლასის პოვნის, რომლებიც ბროუნის მოძრაობას მარტინგალად გარდაქმნიან.  

შევისწავლეთ საშუალო სარგებლიანობის მაქსიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის წარმოდგენა პირდაპირი და 
შექცეული სტოქასტურ დიფერენციალურ განტოლებათა (პშსდგ) სისტემის ამოხსნის საშუალებით. 
მოყვანილია გარდაქმნები, რომელიც ამ სისტემას აკავშირებს იმკელერისა და სხვ. პშსდგ სისტემასთან. 
დადგენილია აგრეთვე კავშირები პშსდგ სისტემასა და კერძოწარმოებულიან შექცეულ სტოქასტურ 
განტოლებათა სისტემას შორის. 

განხილულია სემიმარტინგალებთან ასოცირებული მოდელების რეკურსიული შეფასების აგების და 
მათი ასიმპტოტური თვისებების დადგენის პრობლემა. რეკურსიული შეფასებების ასიმპტოტური 
თვისებების შესწავლა ეფუძნება შედეგებს რობინს–მონროს ტიპის სტოქასტური დიფერენციალური 
განტოლებების ამოხსნათა ასიმტოტური ქცევის შესახებ.  

გასული საუკუნის 80-იან წლებში აღმოჩნდა, რომ მარტინგალური წარმოდგენის თეორემები (გირ-
სანოვის ზომის შეცვლის თეორემასთან ერთად) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თანამედროვე ფინანსურ 
მათემატიკაში. კერძოდ, სტოქასტურ ინტეგრალურ წარმოდგენაში მონაწილე ინტეგრანდის გამოყენებით 
შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის ევროპული ოფციონების მაჰეჯირებელი სტრატეგიების აგება.  კლარკის 
მიერ ვინერის ფუნქციონალებისთვის სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულის მიღების 
შემდეგ, მრავალი ავტორი ცდილობდა დაედგინა ინტეგრანდის ცხადი სახე და შესაბამისი შედეგები 
მიღებულ იქნა გარკვეული აზრით გლუვი ფუნქციონალების შემთხვევაში. კონსტრუქციული 
ინტეგრალური წარმოდგენა დაფუძნებულია მალივენის (სტოქასტური) წარმოებულის ცნებაზე და ვინერის 
შემთხვევაში ის ცნობილია, როგორც კლარკ-ოკონეს ფორმულა (ოკონე, 1984), ხოლო ე.წ.  ნორმალური 
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მარტინგალის შემთხვევაში – კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს ფორმულა (მა, პროტერი, მარტინი, 1998). ჩვენ 

(ფურთუხია, 2003) შემოვიღეთ ,1
MD  , 1 2  , სივრცე და განვაზოგადეთ  კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს 

ფორმულა  ფუნქციონალებისთვის ამ კლასიდან. ჩვენს მიერ (ფურთუხია, ჯაოშვილი, 2005-2008) 
შემოთავაზებულ იქნა ახალი მიდგომა პუასონის ფუნქციონალების სტოქასტური წარმოებულის 
განმარტებისთვის  და დადგენილ იქნა ინტეგრალური წარმოდგენის ინტეგრანდის ცხადი სახე.  ამ 
ნაშრომში კი დადგენილი იქნა კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს ფორმულაში მონაწილე ინტეგრანდის საძიებელი 
უფრო მოხერხებული და პრაქტიკული ფორმა პუასონის N პროცესის ფუნქციონალებისათვის.  კერძოდ, 

ზემოაღნიშნულ ინტეგრანდის პირობით მათემატიკურ ლოდინში  -ალგებრა ( )N N
t s

s t




    

შესაძლებელია შეიცვალოს უფრო ბუნებრივი  -ალგებრით { , 0 }N
t sN s t    , რაც თავის მხრივ, 

საშუალებას იძლევა უფრო ეფექტურად გამოვიყენოთ პუასონის პროცესის კარგად ცნობილი თვისებები.  
ჩვენ შევისწავლით ერთგანზომილებიანი ვინერის პროცესის ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების მქონე 

ფუნქციონალების იტოს სტოქასტური ინტეგრალით წარმოდგენის საკითხს. ადრე (2018) განვიხილეთ ეს 
ამოცანა იმ შემთხვევისთვის, როცა ვინერის პროცესს და ფუნქციონალს ვინერის პროცესიდან ჰქონდათ 
ერთობლივი გაუსის განაწილება. ეს ამოცანა გარკვეული აზრით იტოს სტოქასტური ინტეგრალის 
არსებობის ამოცანის შებრუნებული ამოცანაა: აქ ჩვენ გვაქვს სტოქასტური ინტეგრალი, როგორც 
შემთხვევითი ელემენტი, და ამოცანაა ვიპოვოთ ინტეგრანდი, როგორც ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების 
მქონე არაწინმსწრები შემთხვევითი პროცესი. ჩვენ განვსაზღვრავთ ფართო კლასის არაწინმსწრები პროცესე-
ბისთვის განზოგადოებული სტოქასტური ინტეგრალის ცნებას და ინტეგრანდი პროცესის არსებობის 
ამოცანა დაგვყავს განზოგადოებული შემთხვევითი ელემენტის დაშლადობის ამოცანაზე. 

შემთხვევითი პროცესების სტატისტიკა გამოიყენება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სხვადასხვა 
დარგში (მაგალითად, თეორიულ ფიზიკაში, გენეტიკაში, ეკონომიკაში, რადიო ფიზიკაში, ...). შემთხვევითი 
პროცესების, როგორც რეალური მოვლენების მოდელების გამოყენებისას, ჩნდება პროცესის სავარაუდო 
მახასიათებლების განსაზღვრის საკითხი. ამ მახასიათებლების დასადგენად გამოყენებული უნდა იქნას 
სტატისტიკური მეთოდები. ზოგჯერ ჩვენ შეზღუდული ვართ მხოლოდ ერთი დაკვირვებით, მაგრამ, 
მიუხედავად ამისა,  შესაძლებელია მოვახერხოთ ავთენტურად განსაზღვროთ უცნობი განაწილების 
პარამეტრების მნიშვნელობები ან საიმედოდ შევარჩიოთ ერთი ჰიპოთეზა განაწილების სახის შესახებ 
კონკურენტი ჰიპოთეზების უსასრულო რაოდენობიდან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ არსებობს 
პარამეტრის ძალდებული შეფასება ან ჰიპოთეზის შემოწმების ძალდებული კრიტერიუმი. ეს ნაშრომი 
ეძღვნება ჰიპოთეზის შემოწმების ძალდებული  კრიტერიუმის არსებობისა და მათი პოვნის მეთოდების 
პრობლემატიკას. ნაშრომში ჩვენ განვსაზღვრავთ ჰიპოთეზების შემოწმების ძალდებულ კრიტერიუმებს 
განცალებადი არასეპარაბელური სრული მეტრიკული სივრცისთვის, ისე, რომ ნებისმიერი სახის შეცდომის 
ალბათობა ნულის ტოლია მოცემული კრიტერიუმისთვის. მოყვანილია ასეთი კრიტერიუმების არსებობის 
აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 

აღწერილია მარკეტინგისა და მენეჯმენტის ზოგიერთი პრობლემა, რომლებიც ცვალებადი საბაზრო 
პირობებისა და მომხმარებლების მოთხოვნის სტოქასტური ბუნების გამო საჭიროებს დამატებით შესწავლას. 
ნაშრომში ასახულია სხვადასხვა ფასდადების სტრატეგიები, აღნიშნულია თითოეულ მოდელთან 
დაკავშირებული პრობლემები და შემდგომი კვლევის საჭიროება. ასევე განხილულია ერთ-ერთი მაგალითი 
- რეკლამის ეფექტიანობის შეფასების მოდელი, რომელიც მოითხოვს ოპტიმიზაციასა და პარამეტრის 
შეფასებას. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება, 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1  ო. ფურთუხია 
 

ალბათურ-
სტატისტიკური 

თბილისი, თსუ 
გამომცელობა 

562 გვერდი 
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ამოცანები (მეექვსე 
გამოცემა), ISBN 978-
9941-13-817-1 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
სახელძღვანელოში სრულად და საფუძლიანად არის გადმოცემული თანამედროვე ალბათობის თეორიისა 

და მათემატიკური სტატისტიკის უმნიშვნელოვანესი პრაქტიკული და თეორიული ხასიათის საკითხები. 
თითოეულ თემას წამძღვარებული აქვს აუცილებელი თეორიული მასალა, შემდეგ მოყვანილია მრავალი 
საილუსტრაციო და სამოტივაციო მაგალითი ადამიანის მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროდან, განხილულია 
მათი გადაწყვეტის მეთოდები და ხერხები. ასევე მოყვანილია ამოცანები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. 
სახელმძღვანელოს დართული აქვს ძირითადი და მნიშვნელოვანი ალბათური განაწილების ცხრილები, 
EXCEL -ის სტატისტიკური ფუნქციების აღწერა და უკანასკნელ პერიოდში თსუ-ში შუალედურ და ფინალურ 
გამოცდებზე მოტანილი ბილეთების ნიმუშები. სახელმძღვანელო შედგენილია თსუ-ში ამჟამად მოქმედი 
სასწავლო პროგრამებისა და სილაბუსების მიხედვით. 
 
4.5. სტატიები  ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 V. Jaoshvili, 
B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

Stochastic Integral 
Representation of 
Poisson Functionals 
with an Explicit 
Form of the 
Integrand. 
ISSN = {1512-0066} 

 

ი. ვეკუას სახელობის 
გამოყენებითი 
მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 
გაფართოებული 

სხდომების მოხსენებები, 
ტომი 33 (2019) 

თბილისი, 
ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 
მათემატიკის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
 

4 გვერდი 
 

2 B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

Banach space valued 
functionals of the 
Wiener process. 
ISSN = {1512-0066} 
 

ი. ვეკუას სახელობის 
გამოყენებითი 
მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 
გაფართოებული 

სხდომების მოხსენებები, 
ტომი 33 (2019) 

თბილისი, 
ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 
მათემატიკის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
 

4 გვერდი 
 

3 O. Purtukhia, 
Z. Zerakidze 

On Consistent Cri-
teria of Hypotheses 
Testing for Non-
separable Complete 
Metric Space. 
ISSN = {1512-0082} 

Bulletin of TICMI (Tbilisi 
International Centre of math-
ematics and Informatics), 
Volume 23, No. 2, 2019 
 

Tbilisi University Press 
12 გვერდი 

 

4 T. Toronjadze 
T. Uzunashvili 

Stochastic Models in 
Marketing and 
Manajment 

Materials of the conference: 
Application of random 

processes and mathematical 
statistics in financial economics 

and social sciences IV, 
GAU,2019 

Georgian-American 
University Press 

5 გვერდი 
 

5 M. Mania Martingal Method of 
Solving 
Lobachevsky’s 
Functional Equation 

materials of the conference: 
Application of random 

processes and mathematical 
statistics in financial economics 

and social sciences IV, 
GAU,2019 

Georgian-American 
University Press 

6 გვერდი 
 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. გასული საუკუნის 80-იან წლებში აღმოჩნდა, რომ მარტინგალური წარმოდგენის თეორემები (გირ-
სანოვის ზომის შეცვლის თეორემასთან ერთად) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თანამედროვე 
ფინანსურ მათემატიკაში. კერძოდ, სტოქასტურ ინტეგრალურ წარმოდგენაში მონაწილე ინტეგრანდის 
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გამოყენებით შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის ევროპული ოფციონების მაჰეჯირებელი სტრატეგიე-
ბის აგება.  კლარკის მიერ ვინერის ფუნქციონალებისათვის სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგე-
ნის ფორმულის მიღების შემდეგ, მრავალი ავტორი ცდილობდა დაედგინა ინტეგრანდის ცხადი სახე 
და შესაბამისი შედეგები მიღებულ იქნა გარკვეული აზრით გლუვი ფუნქციონალების შემთხვევაში. 
კონსტრუქციული ინტეგრალური წარმოდგენა დაფუძნებულია მალივენის (სტოქასტური) წარ-
მოებულის ცნებაზე და ვინერის შემთხვევაში ის ცნობილია, როგორც კლარკ-ოკონეს ფორმულა 
(ოკონე, 1984), ხოლო ე.წ.  ნორმალური მარტინგალის შემთხვევაში –- კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს 

ფორმულა (მა, პროტერი, მარტინი, 1998). ჩვენ (ფურთუხია, 2003) შემოვიღეთ ,1
MD  , 1 2  , სივრცე 

და განვაზოგადეთ კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს ფორმულა ფუნქციონალებისთვის ამ კლასიდან. ჩვენს 
მიერ (ფურთუხია, ჯაოშვილი, 2005-2008) შემოთავაზებულ იქნა ახალი მიდგომა პუასონის 
ფუნქციონალების სტოქასტური წარმოებულის განმარტებისთვის  და დადგენილ იქნა ინტეგრალური 
წარმოდგენის ინტეგრანდის ცხადი სახე.  ამ ნაშრომში კი დადგენილი იქნა კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს 
ფორმულაში მონაწილე ინტეგრანდის საძიებელი უფრო მოხერხებული და პრაქტიკული ფორმა 
პუასონის N პროცესის ფუნქციონალებისათვის.  კერძოდ, ზემოაღნიშნულ ინტეგრანდის პირობით 

მათემატიკურ ლოდინში  -ალგებრა ( )N N
t s

s t




    შესაძლებელია შეიცვალოს უფრო ბუნებრივი 

 -ალგებრით { , 0 }N
t sN s t    , რაც თავის მხრივ, საშუალებას იძლევა უფრო ეფექტურად 

გამოვიყენოთ პუასონის პროცესის კარგად ცნობილი თვისებები.  

2. ჩვენ შევისწავლით ერთგანზომილებიანი ვინერის პროცესის ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების 
მქონე ფუნქციონალების იტოს სტოქასტური ინტეგრალით წარმოდგენის საკითხს. ადრე (2018) 
განვიხილეთ ეს ამოცანა იმ შემთხვევისთვის, როცა ვინერის პროცესს და ფუნქციონალს ვინერის 
პროცესიდან ჰქონდათ ერთობლივი გაუსის განაწილება. ეს ამოცანა გარკვეული აზრით იტოს 
სტოქასტური ინტეგრალის არსებობის ამოცანის შებრუნებული ამოცანაა: აქ ჩვენ გვაქვს სტოქასტური 
ინტეგრალი როგორც შემთხვევითი ელემენტი და ამოცანაა ვიპოვოთ ინტეგრანდი, როგორც ბანახის 
სივრცეში მნიშვნელობების მქონე არაწინმსწრები შემთხვევითი პროცესი. ჩვენ განვსაზღვრავთ ფართო 
კლასის არაწინმსწრები პროცესებისთვის განზოგადოებული სტოქასტური ინტეგრალის ცნებას და 
ინტეგრანდი პროცესის არსებობის ამოცანა დაგვყავს განზოგადოებული შემთხვევითი ელემენტის 
დაშლადობის ამოცანაზე. 

3. შემთხვევითი პროცესების სტატისტიკა გამოიყენება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სხვადასხვა 
დარგში (მაგალითად, თეორიულ ფიზიკაში, გენეტიკაში, ეკონომიკაში, რადიო ფიზიკაში, ...). 
შემთხვევითი პროცესების, როგორც რეალური მოვლენების მოდელების გამოყენებისას, ჩნდება 
პროცესის სავარაუდო მახასიათებლების განსაზღვრის საკითხი. ამ მახასიათებლების დასადგენად 
გამოყენებული უნდა იქნას სტატისტიკური მეთოდები. ზოგჯერ ჩვენ შეზღუდული ვართ მხოლოდ 
ერთი დაკვირვებით, მაგრამ, მიუხედავად ამისა,  შესაძლებელია მოვახერხოთ ავთენტურად 
განსაზღვროთ უცნობი განაწილების პარამეტრების მნიშვნელობები ან საიმედოდ შევარჩიოთ ერთი 
ჰიპოთეზა განაწილების სახის შესახებ კონკურენტი ჰიპოთეზების უსასრულო რაოდენობიდან. ამ 
შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ არსებობს პარამეტრის ძალდებული შეფასება ან ჰიპოთეზის 
შემოწმების ძალდებული კრიტერიუმი. ეს ნაშრომი ეძღვნება ჰიპოთეზის შემოწმების ძალდებული  
კრიტერიუმის არსებობისა და მათი პოვნის მეთოდების პრობლემატიკას. ნაშრომში ჩვენ 
განვსაზღვრავთ ჰიპოთეზების შემოწმების ძალდებულ კრიტერიუმებს განცალებადი 
არასეპარაბელური სრული მეტრიკული სივრცისთვის ისე, რომ ნებისმიერი სახის შეცდომის 
ალბათობა ნულის ტოლია მოცემული კრიტერიუმისთვის. მოყვანილია ასეთი კრიტერიუმების 
არსებობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 

4. ამ ნაშრომში აღწერილია მარკეტინგისა და მენეჯმენტის ზოგიერთი პრობლემა, რომლებიც 
ცვალებადი საბაზრო პირობებისა და მომხმარებლების მოთხოვნის სტოქასტური ბუნების გამო 
საჭიროებს დამატებით შესწავლას. ნაშრომში ასახულია სხვადასხვა ფასდადების სტრატეგიები, 
აღნიშნულია თითოეულ მოდელთან დაკავშირებული პრობლემები და შემდგომი კვლევის საჭიროება. 
ასევე განხილულია ერთ-ერთი მაგალითი - რეკლამის ეფექტიანობის შეფასების მოდელი, რომელიც 
მოითხოვს ოპტიმიზაციასა და პარამეტრის შეფასებას. 

5. ამ ნაშრომში მოცემულია  ლობაჩევსკის ფუნქციონალური განტოლების ზოგადი ამონახსნის პოვნის 
ალბათური (მარტინგალური) მეთოდი. ნაჩვენებია, რომ ამ განტოლების ზოგადი ამონახსნის პოვნა 
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ექვივალენტურია ისეთი ფუნქციათა კლასის პოვნის, რომლებიც ბროუნის მოძრაობას მარტინგალად 
გარდაქმნიან. ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია აგრეთვე კოშის, იენსენის, პექსიდერის და სხვა 
ფუნქციონალური განტოლებებისთვისაც. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 O. Purtukhia,  
Z. Zerakidze 

Consistent Criteria for 
Hypotheses Testing, 
DOI 10.1007/s11253-
019-01663-2 

Ukrainian 
Mathematical 
Journal, September 
2019, Volume 71, 
Issue 4, pp 554–571 

New York, 
Publishing House 

Springer 

18 გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
შერჩევის საფუძველზე შესაძლებელია ჩამოვაყალიბოთ რამდენიმე (სასრული ან უსასრულო რაო-

დენობა) ურთიერთგამომრიცხავი ჰიპოთეზა თეორიული განაწილების შესახებ, რომელთაგან ერთს 
უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა დანარჩენებთან შედარებით. რამდენიმე ჰიპოთეზიდან ერთის ამორ-
ჩევის ამოცანა წყდება სტატისტიკური კრიტერიუმის აგებით.  დასკვნები განაწილების შესახებ, 
როგორც წესი, შეიცავენ გარკვეულ შეცდომებს. სუსტად და ძლიერად განცალებადი სტატისტიკური 
სტრუქტურები შემოღებულ იქნა სკოროხოდის მიერ. მათემატიკური სტატისტიკის საჭიროებებიდან 
გამომდინარე, ჰიპოთეზების შემოწმების დროს ხშირად ჩნდება ორთოგონალური ან სუსტად განცა-
ლებადი ალბათურ ზომათა ოჯახიდან ძლიერად განცალებად ოჯახზე გადასვლის პრობლემა. 1981 
წელს, ე.წ. ZFC თეორიაში, სკოროხოდმა  დაამტკიცა, რომ თუ კონტინიუმის ჰიპოთეზა სამართლია-
ნია, მაშინ ნებისმიერი კონტინუალური, სუსტად განცალებადი სტატისტიკური სტრუქტურა ძლიე-
რად განცალებადია. ZF თეორიაში კი ზერაკიძემ აჩვენა, რომ ნებისმიერი თვლადი, ორთოგონალური 
სტატისტიკური სტრუქტურა ძლიერად განცალებადია და რომ ბორელის სუსტად განაცალებადი სტა-
ტისტიკური სტრუქტურა, რომლის კარდინალურობა არ აღემატება კონტინიუმს,  ძლიერად განცალე-
ბადია ZFC & MA თეორიაში. მანვე შემოიღო და შეისწავლა ჰიპოთეზათა შემოწმების ძალდებული 
კრიტერიუმები. მოცემულ ნაშრომში გამოკვლეულია ისეთი სტატისტიკური სტრუქტურები, რომ-
ლებიც უშვებენ ჰიპოთეზათა შემოწმების ძალდებულ კრიტერიუმებს. მიღებულია ჰიპოთეზათა 
შემოწმების ძალდებულ კრიტერიუმების არსებობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 
 
 
6. სამეცნიერო  ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენებისსათაური 
ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 
1 ო. ფურთუხია 

 
კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს 
ტიპის ფორმულა   
კომპენსირებული პუასონის 
პროცესის 
ფუნქციონალებისათვის  

11-15 თებერვალი, 2019, 
თბილისი, მეშვიდე ყოველწლი-
ური საფაკულტეტო სამეცნიერო 
კონფერენცია ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში 
http://conference.ens-2019.tsu.ge/ 

2 ო. ფურთუხია 
 

პუასონის პროცესის 25-28 თებერვალი, 2019, 
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ფუნქციონალების 
კონსტრუქციული 
ინტეგრალური წარმოდგენის 
შესახებ 

თბილისი, თსუ ანდრია რაზმაძის 
მათემატიკის ინსტიტუტის 
კონფერენცია http://rmi.tsu.ge/ 

3  
ბ. მამფორია,  
ო. ფურთუხია, 
ვ. ჯაოშვილი 
 

პუასონის ფუნქციონალების 
სტოქასტური ინტეგრალური 
წარმოდგენა ინტეგრანდის ცხადი 
სახით 
 

23-25 აპრილი, 2019, თბილისი, 
ილია ვეკუას სახელობის 
გამოყენებითი მათემატიკის 
ინსტიტუტის სემინარის XXXIII 
საერთაშორისო გაფართოებული 
სხდომები 
http://www.viam.science.tsu.ge/enlar
ged/2019 

4 ბ. მამფორია,  
ო. ფურთუხია 
 

ბანახის სივრცეში 
მნიშვნელობების მქონე ვინერის 
პროცესის ფუნქციონალები 
 

23-25 აპრილი, 2019, თბილისი, 
ილია ვეკუას სახელობის 
გამოყენებითი მათემატიკის 
ინსტიტუტის სემინარის XXXIII 
საერთაშორისო გაფართოებული 
სხდომები 
http://www.viam.science.tsu.ge/enlar
ged/2019 

5 B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

A different approach to the definition 
of a stochastic (Malliavin) derivative 
of Poisson functionals 

2-6 სექტემბერი, 2019, ბათუმი-
თბილისი, საქართველოს 
მათემატიკოსთა კავშირის მე-10 
საერთაშორისო კონფერენცია 
http://www.gmu.ge/Batumi2019/EN
G/index.html 

6 O. Purtukhia, 
Z. Zerakidze 

About weakly consistent and 
consistent criteria for hypotheses 
testing 

2-6 სექტემბერი, 2019, ბათუმი -
თბილისი, საქართველოს 
მათემატიკოსთა კავშირის მე-10 
საერთაშორისო კონფერენცია 
http://www.gmu.ge/Batumi2019/EN
G/index.html 

7 B. Mamporia, 
O. Purtukhia 

Banach space-valued functionals of 
the Wiener process 

September 9 – 13, 2019, Tbilisi, 
Georgia, International Conference on 
Probability Theory and Statistics 
dedicated to the 75th birthday of 
Professor Estate V. Khmaladze  
http://khmaladze-75-tbilisi-
2019.tsu.ge 

8 თ. ტორონჯაძე, 
თ. უზუნაშვილი 

მარკეტინგისა და მენეჯმენტის 
სტოქასტური მოდელები 

25-26 სექტემბერი, 2019, 
თბილისი, ქართულ ამერიკული 
უნივერსიტეტის ყოველწლიური 
IV კონფერენცია,  

9 მ. მანია ლობაჩევსკის ფუნქციონალური 
განტოლების ამოხსნის 
მარტინგალური მეთოდი 

25-26 სექტემბერი, 2019, 
თბილისი, ქართულ ამერიკული 
უნივერსიტეტის ყოველწლიური 
IV კონფერენცია, 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
 
6.2. უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 R. Mnatsakanov, 
O. Purtukhia 

Approximations for estimating some 
options using the inverse of the 

September 22-27, 2019, Kyiv, Ukraine, 
Norwegian-Eurasian Workshop on 
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Laplace transform New Resilience Challenges in 
Ecological-Economic Problems at the 
Digital Era 
http://www.univ.kiev.ua/en/  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
 
 
სხვა აქტივობები: 
 
1) გაგრძელდა 2018 წელს მოპოვებული  საერთაშორისო გრანტი: ნორვეგიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის 
უნივერსიტეტი (ნმტი, NTNU), ტრონდჰემი, ნორვეგია   პროექტის CPEA-LT-2016/10003 GRANT CPEA-LT-2016 / 
10003 "გლობალური ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და გარემოსდაცვითი ცვლილებების მიხედვით კვლევის 
საფუძველზე განათლებისა და მომსახურების სფეროში რისკების მართვის თანამედროვე კოლაბორაციული 
პროგრამა: გაფართოებული ვერსია" (გრანტი #1649) 2022 წლამდე. 

პროექტის ძირითადი ამოცანებია:  
 ნორვეგია-უკრაინა-ევრაზიის საგანმანათლებლო და კვლევითი თანამშრომლობის ორგანიზაცია რაოდენობ-

რივი რისკების მართვის სფეროში და მათთან დაკავშირებულ საკითხებში, მაგ. რისკისა და გაურკვევლობის 
შემთხვევაში ოპტიმალური გადაწყვეტილების მხარდაჭერა; 

 უკრაინის, მოლდოვის, საქართველოსა და ნორვეგიის უნივერსიტეტების მდგრადი კავშირის შემუშავება, 
რომელიც შეძლებს როგორც სამაგისტრო ისე სადოქტორო დონეზე ერთობლივი პროგრამებისა და კურსების 
შემუშავებას და გაშვებას რაოდენობრივი რისკების მართვის სფეროში. 

პროექტის კოორდინატორი: ელიზბარ ნადარია; 
პროექტის თანახელმძღვანელი: ომარ ფურთუხია; 
პროექტის მონაწილეები: მალხაზ შაშიაშვილი, პეტრე ბაბილუა. 
 
2) გრძელდებოდა 2017 წელს მოპოვებული საერთაშორისო გრანტი (2017-2021) – დოქტორანტურის ერთობლივი, 
სტრუქტურირებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისათვის სსიპ - შოთა რუსთაველის 
საქართველოს  ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი საგრანტო 
კონკურსში გამარჯვებული პროექტი # 93581 – „საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა მათემატიკაში თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში“. პროგრამის თემატიკა მოიცავს: ალგებრულ ტოპოლოგიას, ფურიეს ანალიზს, 
რიცხვით ანალიზს, კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებებს, სტოქასტურ ანალიზსა და ფინანსურ 
მათემატიკას. პროგრამის ძირითადი პერსონალის შემადგენლობაში არიან მალხაზ შაშიაშვილი და ომარ 
ფურთუხია (http://mathphd.tsu.ge/pages/programperson.html). 
 
3) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 
მათემატიკის მიმართულების დოქტორანტის ბექნუ ფარჯიანის მათემატიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის „ზღვარითი თეორემები დამოკიდებული 
შემთხვევითი სიდიდეებისათვის და მათი გამოყენება  შეფასებათა თეორიაში“ რეცენზენტი: ომარ ფურთუხია 
(დაცვა: 15 ივლისი, 2019 წელი, სტუ) 
 
4) რედკოლეგიის წევრობა:  
ა) ჟურნალ „ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული 
სხდომების მოხსენებების“ რედკოლეგიის წევრი: ო. ფურთუხია; 
ბ) სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალ „მათემატიკის“ რედაქტორის მოადგილე: ო. ფურთუხია. 
 
5) ორგანიზაციის/საზოგადოების წევრობა: 
ა) საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის გამგეობის წევრი და ვიცე-პრეზიდენტი: ო. ფურთუხია; 
ბ) საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სათათბიროსა და ეროვნული კომიტეტის წევრი: ო. ფურთუხია. 
 
6) სტატიის რეცენზირება:  
ა) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მოამბე“-ში გადაცემული  ზურაბ ქვათაძის და ბექნუ 
ფარჯიანის სტატიის „სიმკვრივის დამოკიდებული დაკვირვებებით აგებული  გულოვანი შეფასებები და მათი 
მიახლოების სიზუსტე 1L  მეტრიკით“   რეცენზენტი: ომარ ფურთუხია.  
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ჟურნალში -  „Applied Mathematics and Optimization”  გადაცემული ნაშრომის “Optimal Retirement in a General 
Market Environment”  რეცენზენტი: მიხეილ მანია. 
 
7) პროფ. ესტატე ხმალაძის დაბადებიდან 75 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფრენეციის (თბილისი, 
9-13  სექტემბერი) საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე: ომარ ფურთუხია,  პროგრამული კომიტეტის 
წევრი: მიხეილ მანია http://khmaladze-75-tbilisi-2019.tsu.ge/ 
 
8) ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXIII  საერთაშორისო გაფარ-
თოებული სხდომების (23-25 აპრილი, 2019, თბილისი) ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის 
სექციის ხელმძღვანელი და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი: ომარ ფურთუხია.  
 
9) საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-10 საერთაშორისო კონფერენციის (2-6 სექტემბერი, 2019, ბათუმი-
თბილისი) საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტების წევრი და სექციის (ალბათობის თეორია და 
სტატისტიკა, ფინანსური მათემატიკა) ხელმძღვანელი: ომარ ფურთუხია. 
  
10) ნორვეგიულ-ქართულ-მოლდოვურ-უკრაინული ვორქშოფი „გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური 
საკითხების მდგრადობის საკითხები ციფრულ ხანაში“ (22-27 სექტემბერი, კიევი, უკრაინა) საერთაშორისო 
პროგრამული კომიტეტის წევრი: ომარ ფურთუხია 
 
11) მივლინებები:  
ა) ო. ფურთუხია: კიევი (უკრაინა). 22-28 სექტემბერი, ნორვეგიულ-ქართულ-მოლდოვურ-უკრაინულ 
ვორქშოფზე „გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური საკითხების მდგრადობის საკითხები ციფრულ ხანაში“.  
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თეორიული ფიზიკის განყოფილება 
 
მერაბ ელიაშვილი (განყოფილების ხელმძღვანელი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე 
კვინიხიძე (უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ლავრელაშვილი (მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი), ვახტანგ გარსევანიშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ჯორჯაძე 
(მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ვახტანგ გოგოხია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ბადრი 
მაღრაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ავთანდილ შურღაია (უფროსი მეცნიერი თა-
ნამშრომელი), გიორგი ციციშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), არსენ ხვედელიძე (მეცნიერი თა-
ნამშრომელი) 
 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 
1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1 "თანამედროვე კვანტური ველის 

თეორიის მათემატიკური 
მეთოდების განვითარება და 
გამოყენება უალიბურ 
თეორიებში, გრავიტაციაში და 
დაბალ განზიომილებიან 
ფიზიკურ სისტემებში"   
ფიზიკა, თეორიული ფიზიკა 

2019- მ. ელიაშვილი (ჯგუფის 
ხელმძღვანელი)  
ა. კვინიხიძე (მთავარი 
ხელმძღვანელი), 
გ.ლავრელაშვილი (მთავარი 
შემსრულებელი),  
ა.ხვედელიძე (შემსრულებელი), 
გ.ციციშვილი (შემსრულებელი), 
ბ.მაღრაძე (შემსრულებელი),  
ვ. გარსევანიშვილი 
(შემსრულებელი),  
ა.შურღაია (შემსრულებელი), 
თ.ხუნჯუა (თანაშემსრულებელი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სინათლის ნუკლონთან ურთიერთქმედების შედეგად პი-მეზონის დაბადების ამპლიტუდა გამოყვანილია 
ცხადი სახით. შესაბამისი გამოსახულება კოვარიანტულია, აკმაყოფილებს  ყალიბურ ინვარიანტობას, 
მუხტის შენახვის კანონს და უნიტარობის პირობას. ამპლიტუდაში შემავალი სიდიდეები აგებულია 
ველის კვანტური თეორიის მოთხოვნების სრული დაცვით ისე, რომ, მაგალითად, სინათლის შთანთქვა 
ნუკლონში სრულად არის გათვალისწინებული. 

2. შესწავლილი იქნა ორგანზომილებიანი ველის კონფრომული თეორიის  დეფორმაცია პერიოდული 
სასაზღვრო პირობებით. ჩვენ დავუკავშირეთ ასეთი სისტემა სიმის მოდელს  სივრცე-დროზე, 
სადაც   არის ორგანზომილებიანი ველის კონფორმული თეორიის შესაბამისი ველის მნიშვნელობების 
მრავალსახეობა, სივრცის დამატებითი კომპაქტური ნაწილია და  შეესაბამება დროით კოორდინატს. 
ნაჩვენები იქნა, რომ სიმის მოდელი სინათლის კონუსის ყალიბში ემთხვევა გამოსავალ ორგანზომილებიან 
ველის თეორიის მოდელს, ხოლო სტატიკურ ყალიბში ის გვაძლევს  დეფორმაციით მიღებულ მოდელს. 
ეს ფაქტი დეფორმირებულ და საწყის სისტემას აკავშირებს სიმის ზედაპირის კოორდინატების ყალიბური 
გარდაქმნით. ჰამილტონური ფორმალიზმის ფარგლებში, ეს კავშირი მოიცემა დროზე დამოკიდებული 
კანონიკური გარდაქმნით. დეფორმირებული თეორიის ჰამილტონიანი ემთხვევა სიმის ენერგიას, რომელიც 
შეიძლება გამოისახოს საწყისი კონფორმული თეორიის კირალური ჰამილტონიანებით. ეს საშუალებას 
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გვალევს დეფორმირებული სისტემა დავკვანტოთ ზუსტად, თუკი მოცემულია საწყისი თეორიის სპექტრი.  
აღნიშნული მიდგომა განზოგადდა არაკონფორმული ველის თეორიის მოდელებისთვისაც.   

3. შემუშავებული იქნა N-განზომილებიანი კვანტური სისტემების აღწერილობის მეთოდი,  რომელიც 
იყენებს კვაზი-ალბათობის ფუნქციებს. მიღებულია ძირითადი განტოლებები  სტრატონოვიჩ-ვეილის (SW) 
ბირთვისათვის,   რომელიც განსაზღვრავს  კვაზი-ალბათობის ფუნქციებს სასრული განზომილებიანი 
კვანტური სისტემებისთვის. გაანალიზდა არჩევანის თავისუფლება SW ბირთვის აგების დროს  და 
აღწერილი იქნა შესაბამისი მოდულის სივრცე.  კვაზი-ალბათობის ფუნქციის აგების ზოგადი  სქემა  
გამოყენებული იქნა ერთი კუბიტის (N = 2),  კუთრიტის (N = 3) და კუათრიტის (N = 4) კვაზი-ალბათობების 
ფუნქციების აღწერისთვის. შემოღებული იქნა  სისტემის «კვანტურობის» გლობალური მაჩვენებელი. 
გლობალური მაჩვენებელი განისაზღვრება, როგორც კვანტური სისტემის სივრცის შედარებით მოცულობა, 
სადაც კვაზი-ალბათობის ფუნქციები დადებითია. «კვანტურობის»  მაჩვენებელი შეფასებულია კუბიტის,  
კუთრიტის და კუათრიტის  სისტემებისთვის.  

4. ბოუნსის ტიპის ზოგიერთ ამოხსნას, რომელიც აღწერს მეტასტაბილური ვაკუმის დაშლას, გააჩნია 
კატასტროფული არასტაბილობა. ეს, ე.წ. უარყოფითი მოდის პრობლემა ქვანტურ ტუნერირებაში, 
გრავიტაციით აღმოჩენილი იყო 34 წლის წინ და მიუხედავათ იმისა, რომ ამ წლებში მეცნიერთა ბევრი 
სხვადასხვა ჯგუფი  მუშაობდა ამ თემაზე, ეს პრობლემა ამ დროისათვისაც კი არ არის სრულად გადაჭრილი. 
ჩვენ მოკლედ შევაჯამეთ უარყოფითი მოდის პრობლემის ამჟამინდელი სტატუსი და ანალიზურად და 
რიცხობრივად გამოვიკვლიეთ ბოუნს ამოხსნების თვისებები ფიზიკურად საინტერესო პოტენცი-
ალებისთვის. ჰამილტონური მიდგომის ჩარჩოებში ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ზოგად პოლინომიალურ 
პოტენციალში უარყოფითი მოდის პრობლემა ჩნდება პლანკის მასის ბევრად მცირე  ენერგიებზე, რაც 
მიუთითებს იმაზე, რომ უარყოფითი მოდის პრობლემა არ არის დაკავშირებული ფიზიკასთან პლანკის 
სკალაზე. ამავე დროს ჩვენ ვიპოვეთ, რომ სტანდარტულ მოდელის მსგავსი ჰიგსის ტიპის 
პოტენციალისათვის უარყოითი მოდის პრობლემა არ იჩენს თავს პოტენციალის რეალისტურ 
მნიშვნელობებისათვის და ვლინდება მხოლოდ როცა პოტენციალის პარამეტრები უახლოვდებიან პლანკის 
სკალას. 

5. განხილულია მჭიდრო ბმის ორგანზომილებიანი მოდელი ელემენტარული უჯრედის სხვადასხვა 
კონფიგურაციებისთვის. გამოთვლილია ენერგეტიკული სპექტრი, ბერის ბმულობები და ბერის სიმრუდე. 
დადგენილია ბერის სიმრუდის სინგულარული ყოფაქცევა. ნაჩვენებია, რომ კიდურა მდგომარეობების 
ფორმირება აღიწერება განსაკუთრებული წერტილების განლაგებით ბრილუენის ზონაში. ამ შედეგის 
სამართლიანობა ნაჩვენებია კიდეების (საზღვრების) როგორც “zigzag” და “armchair”, ასევე საზღვრის 
ნებისმიერი პერიოდული კონფიგურაციისათვის. ასევე, ნაჩვენებია, რომ საზღვრის სპეციფიური 
კონფიგურაციებისთვის ხდება ფაზური გადასვლის წერტილების განლაგებისა და საზღვრის 
პერიოდულობის თანხვდენა, რაც განაპირობებს ფაზური გადასვლების გაქრობას და, მაშასადამე, სისტემაში 
მხოლოდ ერთი ფაზის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას. მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს ამოცანაში 
სპინური თავისუფლების ხარისხების ჩართვა და შესაბამისი ცვლილებების შესწავლა მატრიცების 
სინგულარულ რიცხვებად ფაქტორიზების მეთოდის გამოყენებით. უკვე მიღებულია ერთნაწილაკოვანი 
ამოცანის ზუსტი  ამოხსნები და ენერგეტიკული სპექტრი, რომელსაც ველის თეორიის ყალიბურ 
კონსტრუქციამდე მივყევართ. 

6. კვანტურ ქრომოდინამიკაში შესწავლილი იქნა ტაუ-ლეპტონის ადრონული ინკლუზიური დაშლები 
არაუცნაურ არხებში დისპერსიული მიდგომის გამოყენებით. აღწერილი იქნა ALEPH  კოლაბორაციის 
საბოლოო (2013/14 წლების) მონაცემები ვექტორულ (V) და (V+A) არხებში.  სასრულ-ენერგიული ჯამთა 
წესებში კვარკ-ადრონული დუალობის მოთხოვნა გამოყენებული იქნა შეზღუდულ ინტერვალზე 

2
mssd    სადაც  და m  აღნიშნავს ტაუ-ლეპტონის მასას და  ინტერვალის ქვემო საზღვარი, 0ds , 

მიეკუთვნება პერტურბაციულ არეს ( .pertd ss  ). ინტერვალის ასეთი არჩევას აქვს უპირატესობა:  ჯამთა 

წესებში, ერთი მხრივ, იკვეცება პერტურბაციული „მორბენალი მუხტის“ „ლანდაუს პოლუსის“ შესაბამისი 
არაფიზიკური წვლილები, და, მეორე მხრივ, იკვეცება დენების კორელატორის არაპერტურბაციული 
(ვაკუუმური კონდენსატების შესაბამისი) კომპონენტის წვლილის მთავარი ნაწილი. დუალობის 
დამარღვეველი არაპერტურბაციული წვლილი, რომელიც არ აისახება ოპერატორულ გაშლაში, 
მინიმიზირებული იქნა ჯამთა წესებში წონითი ფუნქციების სათანადო შერჩევით. იგივე ამოცანა 
შესწავლილი იქნა დუალობის შესაძლო დარღვევის გათვალისწინებით, გამოყენებული იქნა 
ლიტერატურაში ცნობილი რეჯე-ფენომელოგიის  საფუძველზე მიღებული არაპერტურბაციული მოდელი. 



82 
 

გამოკვლევის საფუძველზე შეფასდა ძლიერი ურთიერთქმედების მუდმივა s  ტაუ-ლეპტონის მასის 
სკალაზე. შედგენილი იქნა კომპიუტერული პროგრამები რიცხვითი გამოთვლებისათვის MAPLE და 
MATHEMATICA სისტემების საპროგრამო ენებზე. გამოყენებული იქნა ბ. მაღრაძის შრომებში მიღებული 
ცხადი ზუსტი და მიახლოებითი (ანალიზური) ამონახსნები მაღალი რიგების რენორმ-ჯგუფის 
განტოლებისათვის, რომლებიც გამოისახება ლამბერტის W ფუნქციით [1-2].  გამოთვლებში გამოყენებული 
იქნა პერტურბაციული ბეტა-ფუნქცია 4 და 5 მარყუჟიან მიახლოებებში. 

7. ნამბუ-იონა-ლაზინიოს 3+1 მოდელის ფარგლებში დიდი Nc ზღვარში განხილულია მკვრივი კვარკული 
მატერია იზოსპინური და კირალური დისბალანსით. ნაჩვენებია, რომ კირალურ ზღვარში არსებობს 
დუალობა კორალური სიმეტრიის დარღვევასა და დამუხტული პიონების კონდენსაციას შორის. ეს 
დუალობა მიახლოებითა და შესაბამისი ფაზა შეიძლება იქნას დამზერილი 100 MeV ტემპერატურებამდე. 
 
 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1 ვაინბერგის მოდიფიცირებული 

მიდგომა ბარიონ-ბარიონული 
ურთიერთქმედების SU(3) 
სექტორში.ესფ,FR17_354 
თეორიული ფიზიკა, 
ბირთვული ფიზიკა. 
გარდამავალი 

2017-2020 კვინიხიძე ალექსანდრე: 
ძირითადი მონაწილე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სინათლის ნუკლონთან ურთიერთქმედების აპლიტუდაში შემავალი სიდიდეები აგებულია 
ველის კვანტური თეორიის მოთხოვნების სრული დაცვით. 
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 
3.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1 თეორიული და მათემატიკური 09.2018-03.2019 გიორგი ჯორჯაძე 
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ფიზიკა. სიმის და ველის 
კვანტური თეორია. 

დამფინანსებელი: ფულბრაიტის 
ფონდი. ქვეყანა: აშშ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის  
სათური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 
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ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა 

ჟურნალი ა რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები
(“Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute”)

 
2019 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალის სამი ტომი:  173,  No. 1 - 120  გვერდის მოცულობით, 173,  No. 2 –  174 

გვერდის მოცულობით, 173,  No. 3-  178 გვერდის მოცულობით.  
173, No. 1-ში გამოქვეყნდა 12 სტატია,  3 სტატია შესრულებულია  ქართველი ავტორების მიერ,  ხოლო 1  

ბულგარელი ავტორის მიერ,  8 ერთობლივი სტატიდან  3 არის ქართველი ავტორების, 1- ქართველი და რუსი 
ავტორების, 1- სამხრეთ აფრიკელი ავტორების, 1- თურქი და აზერბაიჯანელი ავტორების, 1- ავტორების 
ბოსნიიდან და საუდის არაბეთიდან, 1-ინდოელი და თურქი ავტორების.  

173, No. 2-ში გამოქვეყნდა 9 სტატია  და აკადემიკოს ნოდარ ბერიკაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი 10 სტატია.  აქედან 7 შესრულებულია ქართველი ავტორების მიერ, ხოლო 1 რუსი ავტორის მიერ.  
11 ერთობლივი სტატიიდან 6 არის ქართველი ავტორების,  1 - ავტორების აშშ-დან და საუდის არაბეთიდან, 1-
იტალიელი და  ქართველი ავტორების, 1- უზბეკი ავტორების, 1-  ინდოელი ავტორების, 1- ამერიკელი და  
ქართველი ავტორების.   

173, No. 3,  გამოქვეყნდა 16 სტატია, აქედან 5 სტატია შესრულებულია ქართველი ავტორების მიერ, ხოლო 1 
თურქი ავტორის მიერ.  10 ერთობლივი სტატიიდან 5 არის ქართველი ავტორების, 1- ინდოელი, ირანელი და 
თურქი ავტორების, 1- უნგრელი და  ქართველი ავტორების, 1 - იაპონელი ავტორების, 1 - აზერბაიჯანელი და 
თურქი ავტორების, 1- თურქი ავტორების.   

 

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი (Georgian Mathematical Journal) 

2019 წელს გამოვიდა 4 ნომერი (656 გვერდის მოცულობით). ტომი 65 სტატიას შეიცავს. აქედან 13 
ქართველი ავტორებისაა, 4 – საერთო ქართველი და უცხოელი ავტორების, 48 – უცხოელი ავტორების. 
მეორე ნომერი მიეძღვნა აკადემიკოს ნოდარ ბერიკაშვილის დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს, სოლო მეოთხე 
- პროფესორ ალექსანდრე ხარაზიშვილის დაბადებიდან 70 წლის იუბილეს. გამოქვეყნებული სტატიებიდან 
შესრულებულია: ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში (თსუ) – 8, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 4, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში – 2, აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 1, საქართველოს უნივერსიტეტში – 1, ერთობლივად ანდრია რაზმაძის 
მათემატიკის ინსტიტუტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში – 1, სამმა ავტორმა ორ-ორი 
სტატია გამოაქვეყნა. 
 

ჟურნალი მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში
(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”)

 
2019 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალის სამი ტომი: 76-ე – 118 გვერდის მოცულობით, 77-ე – 115 გვერდის 

მოცულობით, 78-ე – 162 გვერდის მოცულობით. 
76-ე ტომში გამოქვეყნდა პროფესორ თემურ ჯანგველაძის მონოგრაფია. 
77-ე ტომში გამოქვეყნდა 6 დიდი მოცულობის სამეცნიერო სტატია (1 – ქართველი ავტორის, 3 – 

უკრაინელი ავტორების, 1 – ალჟირელი ავტორების, 1 – ინდოელი ავტორების) და 1 მოკლე მოხსენება 
(ქართველი ავტორების).  

78-ე ტომში გამოქვეყნდა პროფესორ მალხაზ აშორდიას მონოგრაფია. 
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დანართი 4 
 

ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტთან არსებული  ქართული 
მათემატიკური ტერმინების დამდგენი სამუშაო ჯგუფი 

 
    ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში 1973-1996 წლებში ფუნქციონირებდა „ქართული 

მათემატიკური ტერმინების დამდგენი კომისია“ აკად. გიორგი ჭოღოშვილის ხელმძღვანელობით. 
აღნიშნული კომისიის წევრმა, პროფესორმა ომარ ძაგნიძემ, 2015 წლის 20 ივლისს განცხადებით  მიმართა 

ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორს, ქალბატონ ნინო ფარცვანიას თხოვნით 
(მოკლე ისტორიული დანართის საფუძველზე), რათა ინსტიტუტში განახლებულიყო სატერმინოლოგიო 
ჯგუფის მუშაობა, რომლის განკარგულებითაც 2015 წლის 24 ივლისის ინსტიტუტში შეიქმნა ქართული 
მათემატიკური ტერმინების დამდგენი სამუშაო ჯგუფი ათი წევრის შემადგენლობით.  

ჯგუფმა მუშაობა დაიწყო 2015 წლის სექტემბრიდან. 
თავდაპირველად მოხდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში უცხოენოვან მათემატიკურ ლიტერატურაში 

გაჩენილი ტერმინების შესაბამისი ქართული ტერმინების შემუშავება და, ამასთანავე, ზოგიერთი წინანდელი 
ქართული ტერმინის შესწორება-განახლება. 

კომისიის ზოგიერთმა წევრმა, და არა წევრმაც, წარმოადგინა მისი დარგის ინგლისური ტერმინები თავისი 
ქართული შესატყვისებით, რის საფუძველზეც ჯგუფმა იმსჯელა და მიიღო ბოლო ვარიანტები.  

ამჟამად მიმდინარეობს ინგლისურ-ქართულ მათემატიკურ ლექსიკონზე მუშაობა. სამუშაო შეხვედრები 
ტარდება კვირაში ერთხელ. ჯგუფს კავშირი და სამუშაო კონსულტაციები აქვს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტერმინოლოგიის განყოფილების წევრებთან - განყოფილების გამგე პროფ. ლია 
ქაროსანიძე. 

ჯგუფის წევრები თამარ დათუაშვილი და ომარ ძაგნიძე მონაწილეობას იღებენ  კონფერენციების  მუშაობაში 
(I საერთაშორისო კონფერენცია  „ტერმინოლოგია-მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა”, თბილისი, 2018 წ. და 
ადგილობრივი ყოველწლიური კონფერენციები „სამეცნიერო ტერმინოლოგია“, თბილისი, არნოლდ ჩიქობავას 
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი). სტატიები ქართული მათემატიკის ტერმინების ისტორიის შესახებ 
დაიბეჭდა კრებულებში „ტერმინოლოგიის საკითხები“ II (2016 წ.) და III (2018 წ.). 

ქალბატონი ადა მიჩიტაშვილი, ძველი კომისიის წევრი, 2010 წელს გამოცემული რუსულ-ქართული 
მათემატიკური ლექსიკონიდან შერჩეულ რუსულ ტერმინებს უძებნის ინგლისური შესატყვისებს სხვადასხვა 
წყაროს მიხედვით - როგორც ბეჭდური, ისე ინტერნეტში განთავსებულის გამოყენებით. მთელი მასალა 
დამუშავების შემდეგ შეაქვს კომპიუტერში. 

ამჟამად მომზადებულია 1000-ზე მეტი ინგლისურ-ქართული თანადობა.  
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საანგარიშო 2019 წელს შოთა რუსთაველის  ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის ჩატარებული  სამეცნიერო 

ღონისძიებები:

 ლოკალური სამეცნიერო ღონისძიებები:

• 18  აპრილს გაიმართა  კონსტანტინე ბრეგაძის წიგნის „მოდერნი და მოდერნიზმი“ 
განხილვა;

• 1  მაისს ჩატარდა კორნელი კეკელიძისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა 
სესია;

• 15 მაისს, ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ჩატადა შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფიანასების ფარგლებში გამოცემული წიგნების გამოფენა-
წარდგენა;

 5ივნისს გაიმართა ფოლკლორისტთა 55- ე სამეცნიერო კონფერენცია;

• 15 ივნისს, ჩატარდა შოთა ნიშნიანიძისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის XIII 
სამეცნიერო სესია ;

• 24 სექტემბერს, უკრაინის ქალაქ ჩერნოვცის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორმა ოლგა ჩერვინსკამ ჩაატარა სემინარი თემაზე   „უკრაინული ლიტერატურული 
სივრცე XIX-XX  საუკუნეების მიჯნაზე“;

• 30 ოქტომბერს პარიზის უნივერსიტეტის „სორბონა-#“-ის პროფესორმა,  ალექსანდრ 
სტროევმა წაიკითხა მოხსენება თემაზე „Документы врут как люди: рукописи и 
жизнестроительство“ ;

• 20 ნოემბერს გალაკტიონოლოგიის სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა 
კრებულების - „გალაკტიონოლოგია“ 8  და „რას იტყვის ჩემზე შთამომავლობა“ - წარდგინება-
განხილვა;

ინსტიტუტში მიმდინარე საგრანტო პროექტების ფარგლებში 
ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციები:

• 17 მაისს ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
დაფინანსებული საგრანტო პროექტის -  „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე 
მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე“ ფარგლებში დაგეგმილი სამეცნიერო 
კონფერენცია;
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საერთაშორისო ფორუმები: 

• 2019 წლის 25-27 სექტემბერს, თსუ  შოთა რუსთაველის სახელობის  ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტმა ჩაატარა მორიგი,  მე-13 საერთაშორისო სიმპოზიუმს 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები” თემაზე: 
„1980-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და ლიტერატურული დისკურსი“

სიმპოზიუმი ჩატარდება მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის 
ფარგლებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.
მუშაობდა სემდეგი სექციები:

  პოლიტიკა და ლიტერატურა – ამბივალენტური მთლიანობა;
  ლიტერატურული ტექსი როგორც წინასწარმეტყველება;
  პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტური ქვეყნების ლიტერატურული ტენდენციები;
  ინტერტექსტუალობა და პოსტმოდერნიზმი;
  მწვავე ლიტერატურული თემების აქტუალიზაცია სემიოტიკურ სივრცეში – 
კინო/თეატრი/…
ასევე, მოეწყობა დისკუსიები მრგვალი მაგიდის ფორმატში. 

სიმპოზიუმში მონაწილეობდა 100-ზე მეტი მეცნიერი მსოფლიოს  სხვადასხვა 
ქვეყნიდან (სულ - 14 ქვეყანა), მათ შორის: აშშ,  გერმანია, იტალია, სამხრეთ კორეა, მაკედონია, 
არაბეთის გაერთიანებული საემირო,    ბულგარეთი, ლიეტუა. ლატვია. უკრაინა, რუსეთი 
აზერბაიჯანი; აგრეთვე,  საქართველოს სხვადასხვა საუნივერსიტეტო და კვლევითი 
ცენტრების წარმომადგენლები თბილისიდან და რეგიონებიდან.

ინსტიტუტის მიერ 2019 წელს მიღებული შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსება:

1. „ქართველი მწერლები ეპოქათა ჭრილში“#SP-19-185 2019-2020 წწ. 
ხელ.-ლი ზაზა აბზიანიძე

ინსტიტუტის მიერ 2019 წელს გამოცემული სამეცნიერო 
ჟურნალები და კრებულები:

1. „სჯანი“  20/1;  20/2 _ ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით 
ლიტერატურათმცოდნეობაში. 

ჟურნალ "სჯანში" იბეჭდება ნაშრომები, რომლებიც მოიცავს თანამედროვე 
ლიტერატურათმცოდნეობისათვის აქტუალურ თემებსა და პრობლემებს, მნიშვნელოვან 
გამოკვლევათა ჯერ გამოუქვეყნებელ შედეგებს.

ჟურნალი „სჯანი“ არის საქართველოში გამომავალი ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი 
ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში.
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2008 წლიდან ჟურნალი განთავსებულიაცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 
ელექტრონული ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდზე(http://www.ceeol.com);

2015 წლიდან "სჯანი" შესულია VABB-SHW(სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების ფლამანდიური აკადემიური ბიბლიოგრაფიის მონაცემთა ბაზა) 
(https://www.ecoom.be);

2017 წლიდან ჟურნალი "სჯანი" მიღებულია ERIH PLUS-ის საერთაშორისო ბაზაში 
(https://dbh.nsd.uib.no);
2018 წლის ოქტომბერში ჟურნალი „სჯანი“ მიღებულ იქნა   EBSCO-ს საერთაშორისო ბაზაში.

ჟურნალს ჰყავს საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია; სტატიები იბეჭდება ქართულ, 
ინგლისურ, გერმანულ, ფარნგულ და რუსულ ენებზე.

დასაბეჭდად შერჩევა ხდება ანონიმური რეფერირების წესით.

2. „ლიტერატურული ძიებანი“ XXXIX _ ყოველწლიური ლიტერატურათმცოდნეობითი 
სამეცნიერო კრებული, მუდმივი სამეცნიერო რუბრიკებით:  ქართული სასულიერო-
საეკლესიო მწერლობა; რუსთველოლოგიური კვლევანი; XIX საუკუნის ქართული 
ლიტერატურა,  XX საუკუნის მწერლობა; თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები; 
მითოსი, რიტუალი, სიმბოლო; პოეტიკური კვლევანი; ლიტერატურული მერიდიანები, 
პოლემიკა. კრებულს ჰყავს საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია; სტატიები იბეჭდება 
ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ, ფარნგულ და რუსულ ენებზე.

სტატიების დასაბეჭდად შერჩევა ხდება ანონიმური რეფერირების წესით.

3. ჟურნალი „კრიტიკა“ -  მიმდინარე სალიტერატურო პროცესების ამსახველი
ლიტერატურათმცოდნეობითი ჟურნალი ;

4 .  კორნელი კეკელიძე,  „ათი სტატია პრესისთვის“ - გამოჩენილი ქართველი მკვლევრისა და 
ლიტერატურათმცოდნის საიუბილეოდ მომზადდა სხვადასხვა დროს ქართულ პრესაში 
გამოქვეყნებული მისი მნიშვნელოვანი სტატიები. გამოცემას დაერთო  სამეცნიერო აპარატი.

5. სამეცნიერო კრებული „ქართული ლექსმცოდნეობა“ X – დაბეჭდილია  მურმან ლებანიძის  
პოეზიისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომები.

6.  სამეცნიერო კრებული„გალაკტიონოლოგია“ VIII- კრებული მიეძღვნა „არტისტული 
ყვავილების“ გამოცემიდან 100 წლისთავს; 

7. სამეცნიერო კრებული  „რუსთველოლოგია“  IX – კრებულში დაიბეჭდა რუსთველოლოგიის 
სხვადასხვა პრობლემისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სტატიები;

7. „ნაცნობი და უცნობი ყაზბეგი“- საარქივო გამოცემა.  წიგნი დაიბეჭდა საქართველოს 
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.  მასში 
სესულია ალ. ყაზბეგის არქივში დაცული მასალა, სათანადო სამეცნიერო აპარატით.

8. „სტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში“ - მონოგრაფია შესრულდა ეროვნული სამეცნიერო ფონდით 
დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=276471
https://www.ecoom.be/en/vabb
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486337


4

9. ლევან ბრეგაძე „მუხრანისათვის...“  მუხრან მაჭავარიანის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი მონოგრაფიული გამოკვლევა;

10. ქართული ხალხური პროზა „ამირანიანი“ - კრებული მიეძღვნაივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლისთავს.

11. Georgian Folk Tales - ქართული ხალხური ზღაპრები ინგლისურ ენაზე, თარგმნა დევიდ 
ჰანტმა, გამოკვლევა დაურთო მერი ხუხუნაიშვილმა-წიკლაურმა.

12. XIII  საერთაშორისო სიმპოზიუმის „1980-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი“ - მასალები ორ წიგნად.



2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ 
ცენტრის) დასახელება:

ქართული ლიტერატურის განყოფილება

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
1 მანანა კვაჭანტირაძე სჯანი, #20/2 (იბეჭდება) e-ISSN: 2346-772X

ISSN: 1512-2514
2 მაია ნინიძე, მზია ჯანგიძე სჯანი, #20/2 (იბეჭდება) e-ISSN: 2346-772X

ISSN: 1512-2514
3 მაია ნინიძე საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მოამბე, 
ტ.13, N4

ISSN - 0132 - 1447

4 მაია ნინიძე, საბა 
მეტრეველი, თეა 
თვალავაძე, ესმა მანია

საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის მოამბე, 
ტ.13, N2

ISSN - 0132 - 1447

5 გოჩა კუჭუხიძე სჯანი, 20/1, გვ. 210-233 e-ISSN: 2346-772X 
ISSN 1512-2514

6 ადა ნემსაძე, მანანა 
შამილიშვილი 

სჯანი, #20/I, გვ. 96-107 e-ISSN: 2346-772X
ISSN: 1512-2514

7 Tamar Tsitsishvili „Issledovatel'skiy Zhurnal Russkogo 
Yazyka i Literatury“, p. 65 – 82

ISSN 2345-2498
e-ISSN 2476-3500

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

1 მანანა კვაჭანტირაძე ჟურნ. „კრიტიკა“, XIV, 135-
151

ISSN 0206-5746

2 მანანა კვაჭანტირაძე ჟურნ. „კრიტიკა“, XIV, 237-
263

ISSN 0206-5746

3 მანანა კვაჭანტირაძე ლიტერატურათმცოდნეობის 
მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები

ISSN 1987-5363

4 მაია ჯალიაშვილი Litinfo, (Georgian Electronic 
Journal of Literature), #13

http://www.litinfo.ge/vol-
13/jaliashvili%20maya.pdf 

5 მაია ჯალიაშვილი „ლექსთმცოდნეობა“, XI, გვ. 
210-217

ISSN 1987-6823

6 მაია ჯალიაშვილი ჟურნ. „კრიტიკა“, XIV, 3-14 ISSN 0206-5746
7 მაია ჯალიაშვილი ჟურნ. „მასწავლებელი“, #1, 

გვ. 12-22
ISSN 1987-6149

8 მაია ჯალიაშვილი ჟურნ. „მასწავლებელი“, #2, 
გვ. 49-57

ISSN 1987-6149

http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://www.litinfo.ge/vol-13/jaliashvili%20maya.pdf
http://www.litinfo.ge/vol-13/jaliashvili%20maya.pdf
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9 მაია ჯალიაშვილი ჟურნ. „მასწავლებელი“, #3, 
გვ. 14-20

ISSN 1987-6149

10 მაია ჯალიაშვილი ჟურნ. „მასწავლებელი“, #4, 
გვ. 45-56

ISSN 1987-6149

11 მაია ჯალიაშვილი ჟურნ. „მასწავლებელი“, #5, 
გვ. 35-46

ISSN 1987-6149

12 მაია ჯალიაშვილი ჟურნ. „მასწავლებელი“, #6, 
გვ. 54-63

ISSN 1987-6149

13 გოჩა კუჭუხიძე „ლექსმცოდნეობა“, XI, გვ. 
326-333 

ISSN 1987-6823

14 Manana Kvataia Litinfo, (Georgian Electronic 
Journal of Literature), Volume 
13

http://www.litinfo.ge/vol-
13/kvataia%20maia%20.pdf

15 მანანა კვატაია ლიტერატურათმცოდნეობის 
მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები, გვ. 
97-107

ISSN 1987-5363

16 მანანა კვატაია ანთოლოგია (მეცნიერებათა 
მრავალპროფილიანი 
აკადემია), ტ. 9, გვ. 414-423

ISBN 978-9941-17-883-2

17 მანანა კვატაია ჟურნ. ათინათი 
(მეცნიერებათა 
მრავალპროფილიანი 
აკადემია), #1, გვ. 214-217

ISSN 2233-3312 

18 მანანა კვატაია ჟურნ. ათინათი, #2, გვ. 218-
219

ISSN 2233-3312 

19 მანანა კვატაია ჟურნ. ათინათი, #3, გვ. 205-
209

ISSN 2233-3312 

20 მანანა კვატაია ჟურნ. ათინათი, #4, გვ. 216-
220

ISSN 2233-3312 

21 ლალი ავალიანი ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 169-
181

ISSN 0206-5746

22 ლალი ავალიანი ჟურნ. საგურამო, #15, გვ. 75-
88

ISSN 1512-2433

23 ნონა კუპრეიშვილი ჟურნ. არილი №6, გვ. 12-17 ISSN  2298-0954
24 ნონა კუპრეიშვილი ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 33-42 ISSN 0206-5746
25 ინგა მილორავა ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 205-

227
ISSN 0206-5746

26 თამაზ ვასაძე ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 152-
156

ISSN 0206-5746

27 Ada Nemsadze, Anna 
Letodiani

Litinfo, (Georgian Electronic 
Journal of Literature), Volume 
13

http://www.litinfo.ge/vol-
13/nemsadze%20ada,%20letodianianna.pdf

28 ადა ნემსაძე ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 15-32 ISSN 0206-5746
29 მზია ჯამაგიძე ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 43-56 ISSN 0206-5746
30 მზია ჯამაგიძე ლიტერატურათმცოდნეობის 

მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები

ISSN 1987-5363

31 ლევან გელაშვილი ჟურნ. ახალი საუნჯე, #3, გვ. 
72-78

ISSN 0134-9848

32 ლევან გელაშვილი ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 228-
236

ISSN 0206-5746
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33 ლევან გელაშვილი ლიტერატურათმცოდნეობის 
მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები

ISSN 1987-5363

34 გია არგანაშვილი ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 61-79 ISSN 0206-5746
35 გია არგანაშვილი ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 157-

168
ISSN 0206-5746

36 გია არგანაშვილი ლიტერატურათმცოდნეობის 
მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები

ISSN 1987-5363

37 ზოია ცხადაია ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 182-
204

ISSN 0206-5746

38 ზოია ცხადაია ლექსმცოდნეობა, XI, გვ. 18-
45

ISSN 1987-6823 

39 ზოია ცხადაია ლექსმცოდნეობა, XI, გვ. 192-
199

ISSN 1987-6823 

40 ზოია ცხადაია ლექსმცოდნეობა, XI, გვ. 334-
342

ISSN 1987-6823 

41 ზოია ცხადაია ლიტერატურათმცოდნეობის 
მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები

ISSN 1987-5363

42 ზოია ცხადაია, თამარ 
ციციშვილი

„სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში“, ტ. I, გვ. 
123-162

ISBN 978-9941-485-572

43 ზოია ცხადაია, თამარ 
ციციშვილი

 „სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში“, ტ. I, გვ. 
107-126

ISBN 978-9941-485-572

44 მანანა შამილიშვილი, 
სალომე სამხარაძე

ჟურნ. კრიტიკა, #14, გვ. 114-
134

ISSN 0206-5746

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკ

აციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 University of 
Birmingham, United 
Kingdom

https://www.b
irmingham.ac.
uk/schools/ptr
/departments/t
heologyandrel
igion/research/
projects/cmr19
00/index.aspx

Ada Nemsadze – key 
personnel
Maia Ninidze - key 
personnel 
Darejan Menabde - 
key personnel
Manana Kvataia - key 
personnel
Zoia Cxadaia - key 
personnel

Christian-Muslim 
Relations: A 
Bibliographical 
History 1500-1900 
(CMR1900)

2019-2020



4

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 FR17-229 მაია ნინიძე - 
ხელმძღვანელი, საბა 
მეტრეველი - 
კოორდინატორი

ახალი ტექსტოლოგიური 
კვლევები და გრიგოლ 
ორბელიანის ცხოვრებისა და 
შემოქმედების მატიანე 
(ორენოვანი გამოცემა)

2017-2020

2 FR/217/512/16 მაკა ელბაქიძე - 
ხელმძღვანელი
ადა ნემსაძე - 
კოორდინატორი,
მანანა კვატაია, მანანა 
შამილიშვილი, ზოია 
ცხადაია, ნონა 
კუპრეიშვილი, მარიამ 
გიორგაშვილი - 
ძირთადი 
შემსრულებლები, მაკა 
ჯოხაძე - დამხმარე 
პერსონალი

„ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე 
(1941-1956)“

2016-2019

3 D1-2016-47 თამარ ციციშვილი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა 
და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

2017 – 2019 

4 FR-18-17206 თამარ ციციშვილი - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

მემარცხენე მწერლობის 
ფორმირება საქართველოში (მე-
19 - მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე)

2019 - 2021

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 მანანა კვაჭანტირაძე XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

2 მაია ნინიძე საერთაშორისო კონფერენცია
არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა -
ტენდენციები და გამოწვევები

გამოქვეყნდა ელექტრონულად, 
თბილისი

3 მაია ჯალიაშვილი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 

ISSN 1987-5363
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თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

4 გოჩა კუჭუხიძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1587-5363

5 მანანა კვატაია XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

6 ნონა კუპრეიშვილი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

7 თამარ შარაბიძე საბერძნეთი, ქ. სალონიკი, 10-
14 აპრილი. 

esti.msu.ru; 

8 ინგა მილორავა XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ISSN 1987-5363
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ინსტიტუტი
9 თამარ შარაბიძე International Conference on The 

Arts in Society, Lisbon, Portugal, 
19–21 June

https://cgscholar.com/cg_support/en/docs/64
ID: 73733

10 თამარ შარაბიძე მაპრიალის XIV კონგრესი, 
29აპრილი-3 მაისი, ყაზახეთი, 
ქ. ნურ-სულთანი.

ISBN 978-5-9906636-9-5

11 ადა ნემსაძე კათოლიკური მემკვიდრეობა 
საქართველოში 2. სულხან-
საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტი, თბილისი

ISBN 978-9941-9562-7-0

12 ეკა ჩიკვაიძე, ნანა 
მრევლიშვილი

39-th Symposium on Byzantine 
and post-Byzantine Archeology 
and Art, ათენი

ISSN 2241-8695 

13 მაკა ჯოხაძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

14 მზია ჯამაგიძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

15 ლევან გელაშვილი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

16 ზოია ცხადაია XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
1980-90-წლების 

ISSN 1987-5363

https://cgscholar.com/cg_support/en/docs/64
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პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 მაია ჯალიაშვილი ლექსმცოდნეობა, XI 

ეძღვნება მურმან ლებანიძის 
ხსოვნას, თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

2 გოჩა კუჭუხიძე ლექსმცოდნეობა, XI ეძღვნება 
მურმან ლებანიძის ხსოვნას, 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

3 გია არგანაშვილი ლექსმცოდნეობა, XI ეძღვნება 
მურმან ლებანიძის ხსოვნას, 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

4 ზოია ცხადაია ლექსმცოდნეობა, XI ეძღვნება 
მურმან ლებანიძის ხსოვნას, 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი
ISBN

1 მანანა კვაჭანტირაძე
მაია ჯალიაშვილი 
ნონა კუპრეიშვილი
მანანა კვატაია
მანანა შამილიშვილი
ადა ნემსაძე
ზოია ცხადაია
მზია ჯამაგიძე
გია არგანაშვილი
ლევან გელაშვილი
ლალი ავალიანი
თამაზ ვასაძე
ინგა მილორავა

ჟურნალი „კრიტიკა“, 
ლიტერატურის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

ISSN 0206-5746
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ლევან ბრეგაძე
ამირან არაბული

2 კორნელი კეკელიძე თსუ შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-341-1

3 ნონა კუპრეიშვილი     არტანუჯი ISBN 078-9941-478-32-3
4 თამარ შარაბიძე თსუ ISBN 978-9941-13-871-3
5 თამარ შარაბიძე თსუ ISBN 978-9941-13-809-6

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 
ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 
ხელმძღვანელის მითითებით):

_____________________________________________________________________________________
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული 
ლიტერატურის განყოფილება

პერსონალური შემადგენლობა:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები

1. მანანა კვაჭანტირაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი)
2. დარეჯან მენაბდე
3. მაია ჯალიაშვილი
4. მაია ნინიძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომლები

5. გოჩა კუჭუხიძე
6. მანანა კვატაია
7. ნონა კუპრეიშვილი
8. თამარ ციციშვილი
9. თამაზ ვასაძე
10. ინგა მილორავა
11. თამარ შარაბიძე
12. ლალი ავალიანი

მეცნიერი თანამშრომლები

13. ეკა ჩიკვაიძე
14. ნანა მრევლიშვილი
15. ირინა ნაცვლიშვილი
16. საბა მეტრეველი
17. მანანა შამილიშვილი
18. ადა ნემსაძე
19. ანა ლეთოდიანი
20. მირანდა ტყეშელაშვილი
21. ზოია ცხადაია
22. მაკა ჯოხაძე
23. ემზარ კვიტაიშვილი
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24. მზია ჯამაგიძე
25. ლევან გელაშვილი
26. გია არგანაშვილი

ტექსტოლოგიის მიმართულება:

ხელმძღვანელი: როსტომ ჩხეიძე
მეცნიერ თანამშრომლები: არველაძე მაია

გაბოძე ჯულიეტა
ზარდიაშვილი ელისაბედ
კვანტალიანი შარლოტა
ფრუიძე ნანა
ჩიტაური ნათელა

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 ლიტერატურის ინსტიტუტის 
„გზამკვლევი“ ძველ ქართულ 

ლიტერატურაში.
„ქართული ჰაგიოგრაფია“.

ჰუმანიტარული მეცნიერებები. 
ქართული ლიტერატურა

2014-2023 დარეჯან მენაბდე  - პროექტის 
კოორდინატორი
გოჩა კუჭუხიძე - 
შემსრულებელი
საბა მეტრეველი - 
შემსრულებელი
ეკა ჩიკვაიძე - შემსრულებელი
ნანა მრევლიშვილი - 
შემსრულებელი
ირინა ნაცვლიშვილი - 
შემსრულებელი
ანა ლეთოდიანი - 
შემსრულებელი

2 ახალი ქართული 
ლიტერატურა.

მე-19 საუკუნის ქართული 
დრამატურგია.

ჰუმანიტარული მეცნიერებები. 
ქართული ლიტერატურა

2014-2023 თამარ შარაბიძე - პროექტის 
კოორდინატორი
თამარ ციციშვილი - 
შემსრულებელი 
თამაზ ვასაძე - შემსრულებელი
გია არგანაშვილი - 
შემსრულებელი

3 XX საუკუნის ქართული 
ლიტერატურა. 

50-60-იანი წლების 
სალიტერატურო პროცესი. 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები. 
ქართული ლიტერატურა

2014-2023 მანანა კვაჭანტირაძე - 
კოორდინატორი;
ინგა მილორავა - 
შემსრულებელი;
მაია ჯალიაშვილი - 
შემსრულებელი;
ლალი ავალიანი - 
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შემსრულებელი;
ემზარ კვიტაიშვილი - 
შემსრულებელი;
ნონა კუპრეიშვილი - 
შემსრულებელი;
ზოია ცხადაია - 
შემსრულებელი;
მაკა ჯოხაძე - შემსრულებელი;
მანანა კვატაია - 
შემსრულებელი;
მანანა შამილიშვილი - 
შემსრულებელი;
ადა ნემსაძე - შემსრულებელი;
მირანდა ტყეშელაშვილი - 
შემსრულებელი;
მზია ჯამაგიძე - 
შემსრულებელი;
ლევან გელაშვილი - 
შემსრულებელი;

4 ქართველ რომანტიკოსთა  
თხზულებების აკადემიური 

გამოცემის მომზადება
(გრიგოლ ორბელიანი). 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები. 
ქართული ლიტერატურა

2018-2023 მაია ნინიძე - კოორდინატორი
ნათელა ჩიტაური - 
შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ლიტერატურის ინსტიტუტის „გზამკვლევი“ ძველ ქართულ ლიტერატურაში
„ქართული ჰაგიოგრაფია“

2019 წელს პროგრამის ფარგლებში დასრულდა მასალების მომზადება „გზამკვლევის“ მე-5 
წიგნისათვის - „ქართული ჰაგიოგრაფია“. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მოცულობითი სამუშაო; 
კონკრეტულად ამ წიგნით უნდა დასრულდეს გამოკვლევები „გზამკვლევების“ ჰაგიოგრაფიულ 
ნაწილში ყველა საპროგრამო ტექსტის გათვალისწინებით. უნდა მომზადდეს „გზამკვლევის“ ახალი 
გამოცემა, რომელშიც ტრადიციულად თავს მოიყრის მასალები როგორც წარსულში გამოქვეყნებული 
სამეცნიერო ნაშრომებიდან (ამონარიდების სახით), ისე - თანამედროვე კვლევები, რომლებშიც 
მოცემული იქნება თეორიული დაკვირვებები ქართული ჰაგიოგრაფიის საკითხებზე და ტრადიციულ 
გამოცდილებაზე დაფუძნებული ინოვაციური კვლევები. 

2019 წლის პროექტის ფარგლებში ქართული ლიტერატურის განყოფილების თანამშრომლებმა 
წარმოადგინეს საბოლოო ვერსიები ნაშრომებისა: გ. კუჭუხიძე. კონფესიურობის საკითხი V-X 
საუკუნეების ქართულ ჰაგიოგრაფიაში; ს. მეტრეველი. ჰაგიოგრაფია და ქრისტიანული ხელოვნება; ე. 
ჩიკვაიძე. XVII-XVIII საუკუნეების ჰაგიოგრაფია; ნ. მრევლიშვილი. „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება“ - 
ტექსტი და კონტექსტი;   ა. ლეთოდიანი. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთმიმართება „სერაპიონ 
ზარზმელის ცხოვრების“ მიხედვით; ი. ნაცვლიშვილი. „კოლაელ ყრმათა წამების“ რაობისათვის; დ. 
მენაბდე. არჩილ მეფის წამება ქართულ მწერლობაში. წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომები 
განხილულია ქართული ლიტერატურის განყოფილების სხდომებზე. 

ახალი ქართული ლიტერატურა.
მე-19 საუკუნის ქართული დრამატურგია

(ქრესტომათია)
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტრატურის ინსტიტუტის ერთ-ერთი  პროექტი, 

რომლის კოორდინატორია თამარ შარაბიძე, არის „ქართული დრამატურგიის ქრესტომათია“ (მე-19 
საუკუნის 60-იან წლებამდე). სწორედ ამ მიზნით სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით მოვამზადეთ 
მწერალთა მოკლე ბიოგრაფიები, დრამატურგიაზე ყურადღების გამახვილებით და მათი 
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შემოქმედებიდან შევარჩიეთ პიესები დასაბეჭდად. ამ პიესებში შენარჩუნებულია დედნის ენა, 
ამოღებულია მხოლოდ ხმარებიდან გამოსული ასოები ან შეცვლილია ისინი მათი ეკვივალენტით. 
ასევე პიესები რედაქტირებულია სასვენი ნიშნების ხმარების იმ წესებით, რომლებიც არსებობს დღეს. 
ყველა პიესა წარმოდგენილია ერთნაირ ფორმაში. პროექტი გარდამავალია. ჯერჯერობით მომზადდა 
შემდეგი ავტორები: ალ. ორბელიანი, გ. ერისთავი, ზ. ანტონოვი, ივ. კერესელიძე, ბ. ჯორჯაძე. ამავე 
კრებულისათვის მზადდება რ. ერისთავის, ლავრენტი არდაზიანისა და გიორგი დვანაძის 
ბიოგრაფიები და პიესები. შემდეგი კრებულები მომზადდება ქრონოლოგიური პრინციპით.  

XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა. 
50-60-იანი წლების სალიტერატურო პროცესი

2019 წელს გრძელდება პროექტი „XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა“, კერძოდ მისი მეორე 
ნაწილი, რომელიც მოიცავს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის სალიტერატურო პროცესების შესწავლას. 
50-იანი წლებიდან, განსაკუთრებით ათწლეულის მეორე ნახევრიდან, სრულიად ახალი ტიპის 
სალიტერატურო პროცესი იწყება. ჩნდება ახალი ტენდენციები, ლიტერატურის სარბიელზე გამოდის 
ახალი თაობა. ეს ცვლილებები განსაკუთრებით შესამჩნევი ხდება 60-იანი წლებიდან. ვინაიდან ეს უკვე 
პოსტსტალინური პერიოდია, ქართული ლიტერატურაც უკვე იკითხება სტალინური რეჟიმის 
შესუსტების კონტექსტში, რამაც თვისობრივად ახლებური ტიპის ლიტერატურა მოგვცა. 

ამ პერიოდში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო სალიტერატურო პერიოდიკის საკითხი: 1957 
წლიდან აღდგა ჟურნალი „ცისკარი“, გამოცემას აგრძელებს ჟურნალი „მნათობი“, 1957 წლამდე 
გამოდიოდა „ლიტერატურული აჭარა“, რომელიც 1959 წლიდან ჩაანაცვლა „ჭოროხმა“. 1957 წლიდან 
გამოცემას იწყებს „Литературная Грузия“ - სალიტერატურო, მხატვრული და საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური ჟურნალი. ეს ყველაფერი დადებითად აისახა სალიტერატურო პროცესზე, კერძოდ, 
ახლადდაარსებული „ცისკრის“ გარშემო შემოიკრიბა ახალგაზრდა მწერალთა ფართო წრე: მორის 
ფოცხიშვილი, თამაზ ჭილაძე, ოთარ ჭილაძე, ჯანსუღ ჩარკვიანი, ტარიელ ჭანტურია, ემზარ 
კვიტაიშვილი, მედეა კახიძე, გივი გეგეჭკორი, ზურაბ კუხიანიძე, ზაურ ბოლქვაძე, შოთა ნიშნიანიძე, 
ვახტანგ ჯავახაძე, ანა კალანდაძე, ოთარ ჩხეიძე, გურამ გეგეშიძე, რეზო ჭეიშვილი, არჩილ 
სულაკაური... მწერლობამ თანდათან შეძლო გარემომცველ სინამდვილეზე სოციალური 
წარმოდგენების შეცვლა და მორალური საზღვრების მონიშვნა, მწერლობა სიღრმისეული ხდება, უკვე 
ახალი რეალობიდანაა დანახული ურბანული თუ პასტორალური ყოფა. თანდათან ხდება 
„უკონფლიქტობის თეორიის“ დაძლევა, მეტ-ნაკლებად თავისუფლდება კრიტიკა. ჩნდება იმ 
პრობლემათა რკალი, რომელიც მომდევნო ათწლეულებში მთლიანად იპყრობს მწერლობის ინტერესს: 
ყოფიერების სიმბოლურ-ალეგორიული ასახვა, ფილოსოფიური, მითოსური და ბიბლიური 
სტრუქტურების დამუშავების ტენდენცია, მართალია საკმაოდ ფრთხილად, მაგრამ ჩნდება 
რელიგიური კონცეპტები, ინგრევა იდეალური გმირი და მის მაგივრად ჩნდება ახალგაზრდა გმირი. 
ადამიანი დახატულია გაუცხოების, შინაგანი თავისუფლების დაკარგვის რაკურსიდან, ვითარდება 
ქალაქური ტექსტი, მკვეთრად შემოისაზღვრა სამშობლოს ცნება და იგი რადიკალურად 
დაუპირისპირდა გარედან თავსმოხვეულ იდეოლოგიას („არავითარი სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ 
გამაჩნია“ – მ. ლებანიძე). სწორედ აღნიშნული სალიტერატურო პროცესის შესწავლა იყო პროექტის ამ 
ეტაპის მიზანი, რომელიც მომავალ წლებში უკვე კონკრეტული პოეტებისა და მწერლების 
ლიტერატურული პორტრეტების შექმნით გაგრძელდება. 

ქართველ რომანტიკოსთა  თხზულებების აკადემიური გამოცემა 
(გრიგოლ ორბელიანი)

მიმდინარე წელს ჩვენი ამოცანა იყო გრიგოლ ორბელიანის მხატვრულ თხზულებათა 
კომენტირება. ამ ასპექტით განსაკუთრებით საინტერესო იყო ლექსების ადრესატებთან, ტექსტების 
დაწერის ადგილებთან და იმ პერიოდში მწერლის ცხოვრებისეულ ვითარებასთან დაკავშირებული 
კომენტარები, რომლებიც უფრო სრულყოფილად წარმოაჩენს ტექსტების არსს და ავტორის განწყობას 
თხზულებათა შექმნისას. 

რამდენადაც გრიგოლ ორბელიანის ამავე ტომში შედის მისი მხატვრული თარგმანებიც, საჭირო 
გახდა უფრო დაწვრილებითი კომენტარები თარგმანებისა და ორიგინალური ტექსტების 
ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით. კომენტარებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აკადემიური 
გამოცემისათვის და, შესაბამისად, ჩატარებული სამუშაო უზრუნველყოფს მომავალი გამოცემის მაღალ 
აკადემიურ დონეს.
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1.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 ახალი ტექსტოლოგიური 
კვლევები და გრიგოლ 

ორბელიანის ცხოვრებისა და 
შემოქმედების მატიანე 
(ორენოვანი გამოცემა). 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები. 
ენათმეცნიერება და 

ლიტერატურა.
FR17-229

2017-2020 მაია ნინიძე - ხელმძღვანელი
საბა მეტრეველი - 
კოორდინატორი
თეა თვალავაძე - ძირითადი 
შემსრულებელი
ესმა მანია - ძირითადი 
შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე 
(ორენოვანი გამოცემა)

საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებული გვქონდა  მასალის ამოკრეფა და დამუშავება 
სხვადასხვა ტიპის წყაროდან: გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობის V და VI 
ტომებიდან და 1865-1869 და 1870-1874 წლების წერილებიდან. პროექტის მონაწილეებმა მოიძიეს 
დიდი რაოდენობით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც სულ სხვა თვალით და სხვა სიღრმით 
დაგვანახებს მე-19 საუკუნის ამ ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს. საანგარიშო პერიოდში 
დამუშავებული მასალიდან მოპოვებული თითოეული ინფორმაცია სათანადოდ იქნა შესწავლილი და, 
საჭიროების შემთხვევაში, გადამოწმებული; მომზადდა ანოტაციები და თითოეულს დაერთო 
სამეცნიერო აპარატი. მითითება წყაროზე თან ერთვის აბსოლუტურად ყველა ანოტაციას, რუბრიკები: 
„დათარიღება“, „პირთა იდენტიფიკაცია“, „გეოგრაფიული სახელები“ და „შენიშვნა“ კი მხოლოდ იმ 
ანოტაციებს, რომლებიც ამას საჭიროებდა. ტექსტში მოხსენიებულ პირებს გაუკეთდა ანოტირებული 
საძიებელი, რომელიც შეუერთდა მატიანის პირველი სამი ნაწილისას, ელექტრონული წიგნის 
ციფრულ ფორმატში დაკაბადონებისას კი დაერთვება თითოეულ ანოტაციას და სამეცნიერო 
აპარატთან ერთად ჩატანილი იქნება ჰიპერლინკებში, როგორც ეს გაუკეთდა „ილია ჭავჭავაძის 
ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანეს“.

2.2.
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№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 „ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 

ომიდან სკკპ მე-20 
ყრილობამდე (1941-1956)“. 
ქართული ლიტერატურა. 

საქართველოს შემსწავლელი 
მეცნიერებები. 
FR/217/512/16

2016-1019 მაკა ელბაქიძე - ხელმძღვანელი
ადა ნემსაძე - კოორდინატორი,
მანანა კვატაია - ძირითადი 
შემსრულებელი, 
მანანა შამილიშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი, 
ზოია ცხადაია - ძირითადი 
შემსრულებელი,  
ნონა კუპრეიშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი, 
მარიამ გიორგაშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

„ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941-
1956)“

(მაკა გადმოგიგზავნის)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი,

 დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 ქრისტიანულ-მუსლიმური 
ურთიერთობები 1500-1900 

(CMR1900). 
ბირმინგემის უნივერსიტეტი. 

გაერთიანებული სამეფო.

The Christian-Muslim Relations: 
1500-1900 (CMR1900). Research 

project. University of 
Birmingham, United Kingdom.

https://www.birmingham.ac.uk/sc
hools/ptr/departments/theologyan
dreligion/research/projects/cmr19

00/index.aspx

2018-2020 ჯონ ჩესვორთი 
(ხელმძღვანელი)
მაკა ელბაქიძე 
(კოორდინატორი)
მაია ნინიძე (შემსრულებელი)
ადა ნემსაძე (შემსრულებელი)
მანანა კვატაია 
(შემსრულებელი)
ზოია ცხადაია 
(შემსრულებელი)
თამარ შარაბიძე 
(შემსრულებელი)
თამარ ციციშვილი 
(შემსრულებელი)

https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

The Christian-Muslim Relations: 1500-1900
საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტს „ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობები: 1500-1900“ 

ახორციელებს ბირმინგემის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის, თეოლოგიისა და რელიგიის სკოლის 
თეოლოგიისა და რელიგიის დეპარტამენტი. ეს მრავალწლიანი პროექტია, მისი პირველი ნაწილი, 
რომელიც მოიცავდა 600-1500 წლებს, უკვე დასრულებულია და 2009-2013 წლებში 5 წიგნად გამოსცა 
გამომცემლობა BRILL-მა (გამომცემლობის მთავარი ოფისი მდებარეობს ლეიდენში (ნიდერლანდები). 
ამჟამად ხორციელდება პროექტის მეორე ნაწილი, რომელიც მოიცავს 1600-1900 წლებს. პროექტში 2018 
წლიდან თანამონაწილე ორგანიზაციად ჩართულია შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, რომლის ვალდებულებაა ქართული ლიტერატურიდან შესაბამის თემატიკაზე 
მომზადებული სტატიების გაგზავნა. 2018 წლის ბოლოს დაიბეჭდა პროექტის პირველი წიგნი, 
რომელიც 1700-1800 წლებს მოიცავდა „Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 12. 
Asia, Africa and the Americas (1700-1800)“ (წიგნის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია ბმულზე: 
https://brill.com/abstract/title/38698?rskey=7YXju2&result=10); 2019 წელს გაგრძელდა მუშაობა მე-19 
საუკუნის მწერალთა შემოქმედების შესახებ (საიათნოვა, გრიგოლ ორბელიანი, ნიკოლოზ 
ბარათაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ვაჟა-ფშაველა). აღნიშნული სტატიები შეეხება 
ქრისტიანულ-მუსლიმურ ურთიერთობებს დასახელებულ მწერალთა შემოქმედებაში. ამ ეტაპისთვის 
მიმდინარეობს სტატიების რედაქტირება-კორექტირება. აღნიშნული ტომის დაბეჭდვა დაგეგმილია 
2020 წელს. 

3.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

https://brill.com/abstract/title/38698?rskey=7YXju2&result=10
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1 კორნელი კეკელიძე ათი სტატია პრესისთვის.
(შეადგინა, 

ბიბლიოგრაფიული 
ცნობები და საძიებლები 
დაურთო დ. მენაბდემ)
ISBN 978-9941-13-341-1

თბილისი,
თსუ შოთა 

რუსთაველის 
სახელობის 
ქართული 

ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

81

2 ნონა კუპრეიშვილი ეროსიდან ეროტიზმამდე
ISBN 078-9941-478-32-3

თბილისი,
 არტანუჯი

100

3 თამარ შარაბიძე ვაჟა-ფშაველა - 
მოზაიკური სინთეზი

ISBN 978-9941-13-809-6

თბილისი
თსუ

408 

4 თამარ შარაბიძე ნიკოლოზ ბარათაშვილი 
- 12 ბიოგრაფია.

ISBN 978-9941-13-871-3

თბილისი
თსუ

312

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
კორნელი კეკელიძე

ათი სტატია პრესისთვის
წიგნში თავმოყრილია კორნელი კეკელიძის ათი სტატია საეკლესიო საკითხების შესახებ, 

რომლებიც 1915-1917 წლებში გამოქვეყნდა გაზეთ „საქართველოსა“ და ჟურნალ „სვეტიცხოველში“. 
საბჭოური ეპოქის მთელ რიგ გარემოებათა გამო ეს ტექსტები მას შემდეგ აღარსად დაბეჭდილა.  
სტატიებში წამოჭრილი საკითხები არა მარტო იმ ეპოქისთვის იყო აქტუალური... ამ სტატიებში 
მკაფიოდ ჩანს კორნელი კეკელიძის პატრიოტიზმი, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი აზროვნება და 
მოქალაქეობრივი პოზიცია.

გამოცემა მიეძღვნა კორნელი კეკელიძის დაბადებიდან 140 წლისთავს.
ნონა კუპრეიშვილი

ეროსიდან ეროტიზმამდე
ნონა კუპრეიშვილის  წიგნში, რომელიც  ქართულ ლიტერატურაში ასახული  ეროტიზმის 

გააზრების ერთ-ერთი პირველცდაა, მკითხველს საშუალება ეძლევა ქართული მწერლობის ისტორიის 
გარკვეულ ლოკალში თვალი მიადევნოს წითელ ხაზად. ერთგვარ ლაიტმოტივად   გავლებული 
ეროთემის განვითარებას. ამ ჭრილში კი არაერთი ნაცნობი ტექსტიც და ავტორიც განსხვავებული  
რაკურსით წარმოგვიდგება. მაგ. ალექსანდრე ყაზბეგი, გრიგოლ რობაქიძე, მიხეილ ჯავახიშვილი, 
კონსტანტინე გამსახურდია, ცისფერყანწელები. მიხეილ ჯავახიშვილის ,,თეთრი საყელოსა“ და 
პროლეტმწერლის კონსტანტინე ლორთქიფანიძის ,,პირველი დედის“ მხატვრულ-კონცეპტუალური 
შედარება კი ცხადყოფს 20-იანი წლების ქართულ მწერლობაში ეროტიზმის  კონცეპტის 
რადიკალურად  განსხვავებულ  გააზრებას. სახეზეა მოდერნიზმის  ძალადობრივი მეთოდებით 
აკრძალვის კვალდაკვალ სხვა მრავალ თემასთან ერთად ეროტიზმის მხატვრული გააზრების  
უკიდურესი ვულგარიზება და სოციალიზაცია.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ნანა მრევლიშვილი ქართული 
ლიტერატურა 

აბიტურიენტებისთვის, 
ISBN 9789941256936 

თბილისი, მერიდიანი 198
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ქართული ლიტერატურა აბიტურიენტებისთვის

(დამხმარე სახელმძღვანელო)
სახელმძღვანელო განკუთვნილია აბიტურიენტებისათვის ერთიანი ეროვნული 

გამოცდებისათვის მოსამზადებლად. იგი ორი ნაწილისგან შედგება და მოიცავს საპროგრამო და 
არასაპროგრამო მასალას. დავალებები დაჯგუფებულია თემატურად, ერთვის რჩევები და 
მითითებები, რომელთა დამუშავებაც აბიტურიენტებს წერითი კომპეტენციების გაუმჯობესებაში 
დაეხმარება.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და  

ნომერი/ტომ
ი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობ
ა

გვერდების 
რაოდენობა

1 Maia 
Jaliashvili

Nikoloz Baratashvili’s Poetry in the 
Context of Philosophy.
http://www.litinfo.ge/vol-
13/jaliashvili%20maya.pdf

Litinfo, 
(Georgian 
Electronic 
Journal of 
Literature), 
Volume 13

Rustaveli 
Institute of 
Georgian 
Literature, 
Tbilisi

7

2 Manana 
Kvataia

The Sources of Personal Origin and a 
Portrait of the Writer in the Interior.
http://www.litinfo.ge/vol-
13/kvataia%20maia%20.pdf

Litinfo, 
(Georgian 
Electronic 
Journal of 
Literature), 
Volume 13

Rustaveli 
Institute of 
Georgian 
Literature, 
Tbilisi

4

3 Ada 
Nemsadze, 

Anna 
Letodiani

Lost Person Problem in Nino 
Kharatishvili’s Novel My Gentle Twin.
http://www.litinfo.ge/vol-
13/nemsadze%20ada,%20letodianianna.p
df

Litinfo, 
(Georgian 
Electronic 
Journal of 
Literature), 
Volume 13

Rustaveli 
Institute of 
Georgian 

Literature, 
Tbilisi

3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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Maia Jaliashvili
Nikoloz Baratashvili’s Poetry in the Context of Philosophy

ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედება ტიპოლოგიურად რომანტიზმის კონტექსტში 
მოაზრება, თუმცა, როგორც ნებისმიერი გენიოსის ხელოვნება, მისი შემოქმედებაც 
კონკრეტული მიმდინარეობის ფარგლებს სცდება. იგი თითქოს არღვევს დროისა და სივრცის 
ფარგლებს და მეტაფიზიკურ განზომილებაში გადის, სადაც დრო უწყვეტი მთლიანობაა. 
ბარათაშვილი თანაბრად ეხმიანება წარსულსაც და მომავალსაც, რადგან მისი შემოქმედება 
კაცობრიობის კულტურულ გამოცდილებას ირეკლავს და ადამიანის ყოფიერების უზოგადეს 
კანონზომიერებებს წარმოაჩენს.  ბარათაშვილის პოეზიის სიღრმე და მრავალწახნაგოვნება 
საშუალებას იძლევა  მისი ლექსების საანალიზო კონტექსტად ეგზისტენციალიზმიც 
მოვიაზროთ. ბარათაშვილის პოეზიის მრავალნიღბიანი ლირიკული გმირისთვის ერთი რამ 
საერთოა _ ის მეამბოხეა თავისი სულისკვეთებით. ცხოვრება მისთვისაც 
მრავალგანზომილებიანი ფენომენია. პოეტი თავისი სულიერი ცხოვრების უმთავრეს 
გამოხატულებაში, პოეზიაში, ერთმანეთს უპირისპირებს მატერიასა და სულს, სილამაზესა და 
მშვენიერებას, წარმავალსა და უკვდავსა და არჩევანს აკეთებს. მისი ფიქრის ვექტორი 
მუდმივად მერყეობს ორ უკიდურესობას შორის და ლირიკულ გმირს უბიძგებს ჩაკეტილი 
სამყაროს სივრცის გარღვევისკენ. მის სააზროვნო სასწორზე ყოველთვის თანაბარი 
მნიშვნელობის განსხვავებული ღირებულებები დევს, რომლებიც ქმნიან კიდევაც 
ფილოსოფიურ ჭრილში ფორმულირებულ “ან-ან” დაპირისპირებულობას. ამ შემთხვევაში, ის 
ეხმიანება დანიელი ფილოსოფოსის, სიორენ კირკეგორის ნააზრევს, რომლის ფილოსოფიურ-
ესთეტიკური შეხედულებების კონტექსტშიც განვიხილავთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის 
შემოქმედებას.

Manana Kvataia
The Sources of Personal Origin and a Portrait of the Writer in the Interior

წერილში საუბარია პირადი წარმომავლობის წყაროების მნიშვნელობაზე მწერლის 
ბიოგრაფიის, პიროვნების თუ შემოქმედების კვლევისათვის. ავტორის აზრით, პირადი 
წარმომავლობის ტექსტებს მიეკუთვნება შემოქმედთა Pro domo sua. კონკრეტულად, ნაშრომში 
გაანალიზებულია გრიგოლ რობაქიძის რუსულენოვანი Pro domo sua . რომელიც 1923 წელს 
ჟურნალ „პლამიაში“ დაიბეჭდა, ასევე გერმანულენოვანი Pro domo sua, რომელიც რობაქიძემ 
სიცოცხლის მიწურულს, 1962 წელს დაწერა. წერილში გამოყოფილია ის ძირითადი 
მარკერები, რომლებიც გრიგოლ რობაქიძის პიროვნებისა და ლიტერატურული დისკურსის 
ახლებურ, კომპლექსურ გააზრებას ემსახურება.

Ada Nemsadze, Anna Letodiani
Lost Person Problem in Nino Kharatishvili’s Novel My Gentle Twin

დღევანდელმა საზღვრებმოშლილმა სამყარომ არჩევანის გარეშე შეაჩეჩა ადამიანს 
გლობალიზაციის ყველა პროდუქტი. ნინო ხარატიშვილის „ჩემი საყვარელი ორეულის“ 
პერსონაჟებიც ამ საზღვრებმორღვეულ სამყაროში ცხოვრობენ, სადაც მე-ს ძიება უმთავრესი 
პრობლემაა თვითდამკვიდრებისა და სამყაროსთან ჰარმონიული ურთიერთობისათვის. ამ 
უაღრესად საინტერესო სტრუქტურის რომანში ავტორი ორ განსხვავებულ ქრონოტოპულ 
სიბრტყეზე (აწმყო და წარსული) შლის სიუჟეტურ ხაზს და მუდმივი უკანგადახვევებითა და 
შემდეგ თანამედროვეობაში დაბრუნებით ახერხებს სამყაროს დღევანდელი დაჩქარებული 
ტემპის გადატანას მხატვრულ სივრცეში. ესაა ამბავი 21-ე საუკუნის ადამიანისა, რომელსაც 
შეუბრალებელმა დრომ სიყვარული წაართვა და სამაგიეროდ ნევროტული ფსიქიკით 
„დაასაჩუქრა“. სტელა და ივო სამყაროში დაკარგული, გადასროლილი, მარტოობისთვის 
განწირული ადამიანები არიან, რომელთაც გადარჩენის ერთადერთი შანსი აქვთ - ნებისმიერ 
ფასად იპოვონ საკუთარი თავი, რათა განსაზღვრონ საკუთარი ყოფიერების არსი. რომანის 
მთავარი ამბავიც ამ ამოცანის გადაწყვეტის მცდელობაა ურთულესი ფსიქო-სოციალური 
გზების გავლით. 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№ ავტორი/ სტატიის სათაური, ISSN ჟურნალის/ გამოცემის გვერდები
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ავტორები კრებულის დასახელება 
და  ნომერი/ტომი

ადგილი, 
გამომცემლობა

ს 
რაოდენობ

ა
1 მანანა 

კვაჭანტირაძე
მითის რეცეპცია ვაჟა-
ფშაველას პოემებში

e-ISSN: 2346-772X
ISSN: 1512-2514

„სჯანი“, #20/2 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

(იბეჭდება
)

2 მანანა 
კვაჭანტირაძე

თავისუფლების 
კონცეპტი ოთარ 

ჭილაძის რომანებში
ISSN 1987-5363

მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის 

„ლიტერატურათმცოდნ
ეობის თანამედროვე 

პრობლემები“ მასალები

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

(იბეჭდება
)

3 მანანა 
კვაჭანტირაძე

მითისქმნადობის 
სპეციფიკა ვაჟა-

ფშაველას 
შემოქმედებაში,
ISSN 0206-5746

კრიტიკა, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 135-151

4 მანანა 
კვაჭანტირაძე

ჩანაწერები,
ISSN 0206-5746

კრიტიკა, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 237-263

5 მაია ნინიძე, 
მაია ჯანგიძე

ინტერტექსტუალობა 
გურამ რჩეულიშვილის 

შემოქმედებაში,
e-ISSN: 2346-772X
ISSN: 1512-2514

სჯანი, #20/2 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

14

6 მაია ნინიძე Stage-Stratal Method for 
Reading Manuscripts,

ISSN - 0132 - 1447

საქართველოს 
მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 
მოამბე, 2019, ტ.13, N4

საქართველოს 
მეცნიერებათა 

ეროვნული 
აკადემია, 
თბილისი

6

7 მაია ნინიძე, 
საბა 

მეტრეველი, 
თეა 

თვალავაძე, 
ესმა მანია

Research for the 
Chronicles of Grigol 
Orbeliani's Life and 

Works.
ISSN - 0132 - 1447

საქართველოს 
მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 
მოამბე, 2019, ტ.13, N2

საქართველოს 
მეცნიერებათა 

ეროვნული 
აკადემია, 
თბილისი

6

8 მაია ნინიძე ავტოგრაფის ტექსტურ 
მოწმეთა ანალიზი და 

თხზულების
შემოქმედებითი 

ისტორია

საერთაშორისო 
კონფერენციის - 

არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 

ტენდენციები და 
გამოწვევები - 

მასალები

საქართველოს 
ეროვნული 

არქივი, 
თბილისი

4

9 მაია 
ჯალიაშვილი

„დაუვიწყარი ღამის 
პოეტური ანაბეჭდი“; 

„ქართლი 
განკვართული“; „მოდი, 
გეძახი ათას წლის მერე“;

„წარუვალი 
მშვენიერება“; „ხალხი 

და ბრბო“; 
ISBN:9789941961762

გიორგი ლეონიძე - 120. თბილისი, 
სვეტი

20

http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
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10 მაია 
ჯალიაშვილი

„ქაოსისა და კოსმოსის 
ესთეტიკა ნიკო 
სამადაშვილის 

პოეზიაში“
ISBN: 978-9941-25-567-0

ენა და კულტურა თბილისი, 
ქართულ-

ამერიკული 
უნივერსიტეტ

ის 
გამომცემლობა

10

11 მაია 
ჯალიაშვილი

სიყვარულის ოდისეა 
(თემურ ბაბლუანის 

წიგნზე „მზე, მთვარე და 
პურის ყანა (მანუშაკა 

მელოდება)“
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 თბილისი, 
ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

15

12 მაია 
ჯალიაშვილი

„გაკვეთილზე ცოდნის 
აქტუალიზაციის 

მეთოდები“, 
„დიალოგური 

სწავლების 
უპირატესობანი“, 
„მოტივირებული 

სწავლა 
თვითრეალიზაციისთვი

ს“,
„გაკვეთილის 
პროლოგი“, 

„მულტიმედიური  
პრეზენტაცია, როგორც 
სწავლების მეთოდი“,  

„თვითგანახლება _ 
სასკოლო სისტემის  

გასაუმჯობესებლად“,
ISSN 1987-6149

ჟურნალი 
„მასწავლებელი“, #1, #2, 

#3, #4, #5, #6

მასწავლებლის 
პროფესიული 
განვითარების 

ეროვნული 
ცენტრი

40

13 მაია 
ჯალიაშვილი

მურმან ლებანიძის 
პოეზიის ესთეტიკა და 

ეთიკა,
ISSN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა, XI, 
„ეძღვნება მურმან 

ლებანიძის ხსოვნას“

თბილისი, 
ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

10

14 გოჩა კუჭუხიძე „კრწანისის ყაყაჩოები“ 
და უფლისციხესთან 

ხილული 
„სისხლისფერი ყაყაჩოს 

წვეთი“
ISSN 1987-5363

მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის 

„ლიტერატურათმცოდნ
ეობის თანამედროვე 

პრობლემები“ მასალები

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

14

15 გოჩა კუჭუხიძე არაგვისა და 
„არაგვიანის“ 
სემიოტიკა,

ISSN 1512-2514

„სჯანი“, #20/2 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

33

16 გოჩა კუჭუხიძე „ბოროტების და 
სიკეთის მიღმა დავიდებ 

ბინას“,
 ISSN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა XI, 
ეძღვნება მურმან 

ლებანიძის ხსოვნას

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

8

17 მანანა კვატაია „ბედნიერი ტანჯულის“ 
ლიტერატურულ და 
პოლიტიკურ ველთა 

ექსისტენციური 

მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის 

„ლიტერატურათმცოდნ
ეობის თანამედროვე 

თბილისი, 
ლიტერატური
ს ინსტიტუტი

გვ. 97-107
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ვექტორების 
მიმართებისათვის

ISSN 1987-5363

პრობლემები“ მასალები

18 მანანა კვატაია გრიგოლ რობაქიძის 
„მუსოლინი“

ISBN 978-9941-883-2

ანთოლოგია, ტ.9 
(მეცნიერებათა 

მრავალპროფილიანი 
საერთაშორისო 

აკადემია)

თბილისი: 
გამომცემლობა 

„საარი“

გვ. 414-422

19 მანანა კვატაია გერონტი ქიქოძე - 
ქართული ეროვნული 
ენერგიის აპოლოგეტი

ISSN 2233-3312

ჟ. ათინათი, #1 თბილისი გვ. 214-217

20 მანანა კვატაია პოეზია - სულის 
ჰარმონიის მარადიული 

ორიენტირი
ISSN 2233-3312

ჟ. ათინათი, #2 თბილისი გვ. 218-219

21 მანანა კვატაია „ზედმეტად ქცეული“ 
ადამიანების 

პორტრეტები 1950-1951 
წლების საარქივო 

მასალებიდან
ISSN 2233-3312

ჟ. ათინათი, #3 თბილისი გვ. 205-209

22 მანანა კვატაია „ქალი - ქარაფინდა…“ - 
დალი ცაავას პოეტური 
ენიგმების სამყაროში

ISSN 2233-3312

ჟ. ათინათი, # 4 თბილისი გვ. 215-220

23 მანანა კვატაია ტოტალიტარულ 
ლიდერთა კონცეპტების 

რეფლექსირება 
ემიგრანტული 

მწერლობის 
კონტექსტით

ISBN 978-9941-485-57-2

კრებული „სტალინის 
იდეოლოგემა და 

მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და 

ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში“, ტ.1

თბილისი: 
მწიგნობარი

გვ. 213-237

24 ლალი 
ავალიანი

„ალუდა ქეთელაურის“ 
ივნევისეული და 
დერჟავინისეული 

თარგმანები,
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 169-181

25 ლალი 
ავალიანი

ფუტურიზმის 
ნაირსახეობანი 

„ფანტასტიურ ქალაქ“ 
თბილისში,

ISSN 1512-2433

„საგურამო“, #15 თბილისი გვ. 75-88

26 ნონა 
კუპრეიშვილი

ეროსიდან 
ეროტიზმამდე
ISSN  2298-0954

არილი, №6 თბილისი, 
არტანუჯი

გვ. 12-17

27 ნონა 
კუპრეიშვილი

კატასტროფის 
საუკეთესო 

მონტაჟისათვის (ჰერტა 
მიულერის სამი 

რომანის მიხედვით)
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 თბილისი, 
ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

გვ. 33-42
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28 ინგა მილორავა თავისუფლების საკნის 
შეუბოჭავი სული ანუ 

სისხლის მზეები
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 205-227

29 ინგა მილორავა დაბრუნება სოხუმის 
გრძნობიერ ველში 
(გურამ ოდიშარია, 

,,სოხუმში დაბრუნება’’)
ISSN 1987-5363

მე-14 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი, 

მასალები, თსუ შოთა 
რუსთაველის 

ქართული 
ლიტეტრატურის 

ინსტიტუტი

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

(იბეჭდება
)

30 თამაზ ვასაძე სიცოცხლის საერთო 
ნება

ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 თბილისი, 
ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

გვ. 152-156

31 ადა ნემსაძე „ცხელი შოკოლადის“ 
მისტიკური არომატით 

გაჯერებული 
საუკუნოვანი ამბები... 
(ნინო ხარატიშვილის 

„მერვე სიცოცხლე 
(ბრილკას“)

ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 15-32

32 ადა ნემსაძე სიწმინდეების 
მსხვრევის ეპოქაში: 
ერთი ტრაგიკული 
ამბავი 1930-იანი 

წლებიდან.
ISBN 978-9941-9562-7-0

კათოლიკური 
მემკვიდრეობა 

საქართველოში 2. მე-2 
საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის 

მასალები

სულხან-საბა 
ორბელიანის 

უნივერსიტეტ
ის 

გამომცემლობა
, თბილისი

გვ. 188-201

33 ადა ნემსაძე, 
მანანა 

შამილიშვილი

კარიკატურა, როგორც 
აზროვნების მოდელი 

საბჭოთა 
ტოტალიტარიზმის 

პირობებში.
e-ISSN: 2346-772X
ISSN: 1512-2514

„სჯანი“, #20/I ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 96-107

33 მანანა 
შამილიშვილი, 

სალომე 
სამხარაძე

„გამკითხავი სიცილით“ 
თქმული სიმართლე -

ჟურნალ „ნიანგის“ 
კარიკატურათა 

სემიოტიკური ანალიზი
ISSN 0206-5746

 „კრიტიკა“, # 14 თბილისი, 
ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

გვ. 114 -
135

34 საბა 
მეტრეველი

ტრადიციებთან 
მებრძოლი მწერლობა. 

ISSN 1512-3650

გული გონიერი, #22 თბილისი 27 გვ.

35 საბა 
მეტრეველი

მეოცე საუკუნის ახალი 
ჰიმნოგრაფია ანა 

კალანდაძის ლირიკის 
მიხედვით.

ISSN 1512-3650

გული გონიერი, #23 თბილისი 21 გვ.

36 საბა რწმენის არსი აკაკი 
წერეთლის 

გული გონიერი, #24 თბილისი 17 გვ.
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მეტრეველი პუბლიცისტიკისა და 
პირადი წერილების 

მიხედვით.
ISSN 1512-3650

37 მზია ჯამაგიძე აკა მორჩილაძის 
,,კუპიდონი კრემლის 
კედელთან“-საბჭოთა 

ანტიზღაპარი
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 43-56

38 მზია ჯამაგიძე ირონია, როგორც 
საბჭოთა სოციალური 

სინამდვილის 
გაცნობიერების გზა

ISSN 1987-5363

მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის 

„ლიტერატურათმცოდნ
ეობის თანამედროვე 

პრობლემები“ მასალები

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

(იბეჭდება
)

39 ლევან 
გელაშვილი

„არჩილ ქიქოძე - 
კინემატოგრაფიული 

თვალი’’
ISSN 0134-9848

„ახალი საუნჯე’’, №3 თბილისი გვ. 72

40 ლევან 
გელაშვილი

ესმა ონიანის წერილები
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ.228-236

41 ლევან 
გელაშვილი

,,ვეფხისტყაოსანი და 
კინო’’

ISBN 978-9941-85-4

ლიტერატურულ-
პუბლიცისტური 

კრებული, წიგნი მე-3

გამომცემლობა 
ინტელექტი 
თბილისი

გვ. 171-180

42 გია 
არგანაშვილი

პარალელური მონტაჟი 
ეთნოფსიქოლოგიური 

პორტრეტის 
შესაქმნელად

ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 61-79

43 გია 
არგანაშვილი

ვაჟა-ფშაველას
„ალუდა ქეთელაურის“ 

ლიტერატურული 
პერსონაჟის 

გენეზისისთვის
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 157-168

44 გია 
არგანაშვილი

ათი მართალი ლექსი 
პოეზიის გადასარჩენად 

- მურმან ლებანიძე
ISNN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა XI, 
ეძღვნება მურმან 

ლებანიძის ხსოვნას

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 46-52

45 ზოია ცხადაია შოთა ნიშნიანიძის 
შემოქმედებითი 

პორტრეტი,
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #14 ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 182-204

46 ზოია ცხადაია მურმან ლებანიძე
ISSN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა XI, 
ეძღვნება მურმან 

ლებანიძის ხსოვნას

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 18-45

47 ზოია ცხადაია მურმან ლებანიძის 
ოთახის ციკლის 

პოეტიკა
ISSN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა XI, 
ეძღვნება მურმან 

ლებანიძის ხსოვნას

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 192-199
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48 ზოია ცხადაია პოეტი ლიტერატურის 
კულისებიდან (ფიქრია 
ლებანიძის სევდიანი 

ზღაპარი)
ISSN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა XI, 
ეძღვნება მურმან 

ლებანიძის ხსოვნას

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 334-342

49 ზოია ცხადაია, 
თამარ 

ციციშვილი

სტალინის ფენომენი მე-
20 საუკუნის ქართული 

პოეზიის ნარატივში,
ISBN 978-9941-485-572

„სტალინის 
იდეოლოგემა და 

მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და 

ემიგრანტულ 
ლიტრატურაში“, ტ. I

თბილისი, 
გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“

გვ. 123-162

50 ზოია ცხადაია ორი ნაპირი, ორი 
სიმართლე (90-იანი 

წლების საქართველოს 
ტრაგიკული 

მოვლენების შესახებ)
ISSN 1987-5363

მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის 

„ლიტერატურათმცოდნ
ეობის თანამედროვე 

პრობლემები“ მასალები

ლიტერატური
ს ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

, თბილისი

გვ. 302-314

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
მანანა კვაჭანტირაძე

თავისუფლების კონცეპტი ოთარ ჭილაძის რომანებში
ოთარ ჭილაძის რომანებში თავისუფლების მნიშვნელობა მოიაზრება ფართო კონოტაციურ-

ასოციაციურ არეალში, სადაც თავისუფლება ცნობიერდება როგორც წინააღმდეგობის ნება, 
რომელიც ადამიანის განუწყვეტელ ძალისხმევას მოითხოვს. ოთარ ჭილაძესთან ვხვდებით 
თავისუფლება- მიჭაჭვულობის მნიშვნელობათა ძალზე ფართო სპექტრს: მიჯჭვულობა შიშზე, 
მოვალეობაზე, სიყვარულზე, სიძულვილზე და ა. შ. თავდაუღწევლობა რაღაცაზე და რაღაცისგან 
წარმოადგენს ადამიანის არსებობის გლობალურ ფორმას და ამირანი მისი მითოსური სიმბოლოა.

თავისუფლების მნიშვნელობებს და ფორმებს ოთარ ჭილაძე ეძებს როგორც მტერიალური 
ყოფიერების, ისე აზრის დონეზე, როგორც შინაარსის, ისე ფორმის პლასტებში, როგორც 
ნრატიურლ სვლებში, ისე პოეტურ ფიგურებში და ძიების პროცესში განუწყვეტლივ გადალახავს 
მზა სტრუქტურებს. თავისუფლების კონცეპტი სიცოცხლის, გადარჩენის, სიყვარულის, 
წარსულისა და ხსოვნის კონცეპტებთან კორელაციაში ქმნის ხანგრძლივი ემოციური 
ზემოქმედების ასოციაციურ ველს, სადაც ახალ ნიშანთა გარემოცვაში  თავისუფლების  
მენტალური ხატი მნიშვნელობათა ახალ ნიუანსებს იძენს.

მითის რეცეპცია ვაჟა-ფშაველას პოემებში
თავისი პოემებით ვაჟა-ფშაველა ახალი მითისქმნდობის საფუძვლებთნ დგას. სტატიის 

ავტორის კვლევის ობიექტია არა ის მზა მითოსური სტრუქტურები, რომელთაც, ჩვეულებრივ,  
მხატვრული ლიტერატურა იყენებს, როგორც პრაფორმას და რომლებიც თავს იჩენს ვაჟას 
შემოქმედებაშიც, არამედ პირუკუ: ლიტერატურული მოტივი, ფიბულა ან სიუჟეტი, რომელიც 
ნიადაგს უმზადებს მითს, შემოაქვს ან აძლიერებს მითოსურ სტრუქტურებს. წერილში 
განხილულია მითოსურისა და პოეტურის კორელაცია მხატვრულ სახეებში, სიუჟეტურ 
ფრგმენტებსა თუ პერსონაჟებში.

მითისქმნადობის სპეციფიკა ვაჟა ფშაველას პოემებში
მითი წარმოადგენს ვაჟა-ფშაველას ეპიკური შემოქმედების მხატვრულ-პოეტურ საწყისს, 

პრაფორმას, ძირითად მსოფლმხედველობრივ და პოეტურ პრინციპს. ცნობილია, რომ მითოსური 
შეტყობინების ფუნდმენტურ არაერთმნიშვნელიანობას განაპირობებს მისი ორიენტირებულობა 
თვით შეტყობინების ინტენციაზე და არა ბუკვალურ აზრზე. ვაჟას პოემების ,,ალუდა 
ქეთელაურისა” და ,,სტუმარ-მასპინძლის” მაგალითზე წერილში აღწერილი და დახასიათებულია 
ის გზები და საშუალებები, რითაც ავტორი თავის შეტყობინებას მითის ხასიათს ანიჭებს. 
გამოკვეთილია შეტყობინების ძირითადი ინტენციაც: ადამიანის პიროვნული არჩევანის 
მნიშვნელობა სამყაროსათვის.

ჩანაწერები
ჩანაწერები წარმოადგენს სხვადასხვა დროის ლიტერატურულ ტენდენციებზე (მხატვრული 

ენის სპეციფიკა, ინტერპრეტაციის თავისუფლება, ისტორიული რეალიზმი, გროტესკი, 
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მნიშვნელობის კრიზისი, „მე-ს“ მიმართება „იგი-სთან“ რუსთაველთან...), ნაწარმოებებზე 
(„ალუდა ქეთელაური, „სტუმარ-მასპინძელი“, „ჰაჯი მურატი“, „სარჩობელაზედ“, „ბედნიერი 
ერი“...), ავტორებზე (ოტია პაჭკორია, გოდერძი ჩოხელი, გურამ რჩეულიშვილი, ოთარ ჭილაძე...), 
პერსონაჟებზე (ჰაჯი მურატი, ალუდა ქეთელაური, აღაზა...)  რეცეფციას ლაკონური ფორმით.

მაია ნინიძე
ინტერტექსტუალობა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში

ნაშრომში განხილულია გურამ რჩეულიშვილის მხატვრული ნაწერებიდან მოძიებული 
ინტერტექსტები, გაანალიზებულია მათი მიმართება ტექსტებთან და შემოქმედებითი ეფექტი, 
რომელსაც ისინი ახდენს მკითხველზე. შესწავლილია მწერლის დამოკიდებულება მისი 
თანამედროვე საბჭოთა და უცხოური ლიტერატურისადმი და გაანალიზებულია მსგავსება-
განსხვავებები, საუბარია ციტატების ტრანსფორმაციაზე, ალუზიებზე და თემასთან 
დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე.

Stage-Stratal Method for Reading Manuscripts
სტატიაში განხილულია ახალი მეთოდი, რომელიც ავტორმა შეიმუშავა სადოქტორო 

პროგრამის - „ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა“ განხორციელებისას. იგი 
ორიენტირებულია იმაზე, რომ ეტაპობრივად, ზედმეტი დაძაბულობის გარეშე ამოვიკითხოთ 
რთული ხელნაწერის სხვადასხვა პლასტები. მეთოდი კომპლექსურია და მოიცავს ისეთ 
მიკრომეთოდებს, როგორებიცაა იდენტიფიცირების, გრაფიკული შედარების, კონტექსტური, 
ექსტრატექსტური და სხვა ტიპის ანალიზები. თეორიული მოსაზრებები წარმოჩენილია ილია 
ჭავჭავაძის ქართულ და რუსულენოვანი ავტოგრაფების მაგალითზე.

Research for the Chronicles of Grigol Orbeliani’s Life and Works
სტატიაში წარმოჩენილია გრიგოლ ორბელიანის მატიანეზე მუშაობისას გამოვლენილი 

მასალები და მათ საფუძველზე შემუშავებული მიდგომები. მაგალითად, სტრატეგია, თუ როგორ 
შევავსოთ მატიანე სხვადასხვა წყაროებიდან ამოკრებილი ნაკლული ინფორმაციის შეჯერებით. 
დადგენილია არაერთი ტექსტისა და მოვლენის თარიღი, გარკვეულია ოთხი პროზაული 
ტექსტისა და პოეტური ფრაგმენტების ჟანრი და სხვ.

ავტოგრაფის ტექსტურ მოწმეთა ანალიზი და თხზულების
შემოქმედებითი ისტორია

ნაშრომი წარმოადგენს კოჰერენტულობაზე დამყარებული მეთოდის ერთი ასპექტისა და 
ცნების „ტექსტური მოწმე“ გამოყენების მცდელობას ავტოგრაფების შედარებით კვლევასა და 
თხზულების შემოქმედებითი ისტორიის შესწავლაში. მაგალითების სახით გაანალიზებულია 
გალაკტიონ ტაბიძისა და ილია ჭავჭავაძის თხზულებები. ეს ხერხი ახალია ტექსტოლოგიურ 
კვლევებში, ნაშრომში იგი პირველად იქნა გამოყენებული და ნაჩვენებია მისი ეფექტურობა.

მაია ჯალიაშვილი
„დაუვიწყარი ღამის პოეტური ანაბეჭდი“, „ქართლი განკვართული“,

„მოდი, გეძახი ათას წლის მერე“, „წარუვალი მშვენიერება“, „ხალხი და ბრბო“
კრებულში „გიორგი ლეონიძე _ 120“ დაბეჭდილია მაია ჯალიაშვილის 5 სტატია 

(„დაუვიწყარი ღამის პოეტური ანაბეჭდი“, „ქართლი განკვართული“, „მოდი, გეძახი ათას წლის 
მერე“, „წარუვალი მშვენიერება“, „ხალხი და ბრბო“), რომლებშიც გაანალიზებულია გიორგი 
ლეონიძის პოეზიისა და პროზის მნიშვნელოვანი საკითხები, წარმოჩენილია პოეტის მხატვრული 
ენის თავისებურებანი, მისი ესთეტიკური კრედოს პრინციპები. ავტორი ზედმიწევნით 
მიმოიხილავს გიორგი ლეონიძის პოეზიისა და პროზის ცალკეულ ნიმუშებს და გამოკვეთს 
ტრადიციისა და ნოვატორობის სინთეზის ასპექტებს. წერილები სიღრმისეულად წარმოაჩენს 
გიორგი ლეონიძის შემოქმედების ორიგინალობას, მის კავშირს მოდერნისტულ კონტექსტთან, 
თუ როგორ დააკავშირა პოეტმა ეროვნული სატკივარი ზოგადსაკაცობრიო პრობლემებთან, 
როგორ გაითავისა მსოფლიო ლიტერატურის მდიდარი გამოცდილება და როგორ შეძლო  
ორიგინალური ხელწერის შექმნა.

„ქაოსისა და კოსმოსის ესთეტიკა ნიკო სამადაშვილის პოეზიაში“
კრებულში „ენა და კულტურა“ დაბეჭდილ სტატიაში წარმოჩენილია ნიკო სამადაშვილის 

http://science.org.ge/bnas/t13-n2/20_Ninidze.pdf
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პოეზიისთვის დამახასიათებელი მხატვრული თავისებურებანი, გაანალიზებულია, როგორ 
ახერებდა პოეტი სამყაროში დანახული ქაოსის პოეზიაში მოწესრიგებას და კოსმოსად 
გარდაქმნას. ნიკო სამადაშვილის ნიცშეანური მსოფლმხედველობა, რომელიც გულისხმობდა 
გაუცხოებას სამყაროსგან, რწმენის კრიზისსა და ეგზისტენციალურ დაეჭვებას, სრულიად 
წარმოჩნდა მის ესთეტიკაში. ავტორი გამოკვეთს იმ მნიშვნელოვან ტენდენციებს, რომლებიც 
მჭვალავდა მეოცე საუკუნის ქართულსა თუ მსოფლიო პოეზიას და რომლებმაც ორიგინალური 
ასახვა ჰპოვეს ნიკო სამადაშვილის პოეზიაში.

სიყვარულის ოდისეა 
(თემურ ბაბლუანის წიგნზე „მზე, მთვარე და პურის ყანა (მანუშაკა მელოდება“)

სტატიაში გაანალიზებულია თანამედროვე მწერლისა და კინორეჟისორის, თემურ 
ბაბლუანის რომანი.  ავტორი წარმოაჩენს იმ ძირითად თემებს, რომლებიც განსაზღვრავენ 
რომანის კომპოზიციას, სტრუქტურასა და სათქმელს. ავტორი გამოკვეთს, როგორ დახატა 
მწერალმა მეოცე საუკუნის მრავალფეროვანი და მასშტაბური პანორამა, პოლიტიკური 
ქარტეხილებით, სოციალური  გარდაქმნებით, კულტურული მეტამორფოზებით. ავტორი 
აანალიზებს მთავარ პერსონაჟთა ხასიათებს, წარმოაჩენს, როგორ შეძლო ავტორმა ერთი 
ადამიანის პიკარესკული თავგადასავლების ფონზე ადამიანის შინაგანი სამყაროს გადმოშლა.

„თანამედროვე ქართული რომანის ნარატივი“
სტატიაში ავტორი თანამედროვე ქართული რომანს წარმოაჩენს, როგორც მრავალმხრივ 

საგულისხმო ეკლექტურ ფენომენს. ის შეიცვალა მსოფლიო ლიტერატურაში მიმდინარე 
პროცესების ანალოგიურად, ვგულისხმობთ პოსტმოდერნისტულ ძიებებს თხრობის 
სტრუქტურის, ამბების გადმოცემის, კომპოზიციის, პერსონაჟთა ხატვის თავისებურებებისა და, 
ზოგადად, სათქმელის გამოხატვის თვალსაზრისით. რომანის შესახებ სკეპტიკური პროგნოზების 
მიუხედავად, რომ მან ამოწურა თავისი შესაძლებლობანი და კვდება, იგი გამძლე და 
სიცოცხლისუნარიანი აღმოჩნდა, ამას მოწმობს ის, რომ დღესაც დიდი ინტერესით კითხულობენ 
დიდფორმიან ტექსტებს.  ჟანრების ერთგვარი აღრევა, მოზაიკურობა, ნარატივის 
მრავალფეროვნება ისედაც უცხო არ იყო მეოცე საუკუნის ლიტერატურისთვის, მაგრამ 
ოცდამეერთე საუკუნეში ეს უფრო გაღრმავდა, თამაშის ელემენტების ფუნქციური 
მნიშვნელობები გაიზარდა და თანამედროვე კულტურის სანახაობრივ, კარნავალურ 
წარმოდგენაში, ფლეშმობების ხანაში, ვირტუალურ სივრცეთა იმპერიების ჩამოყალიბებისა და 
განმტკიცების ვითარებაში დამოუკიდებლობა არ დაუკაგავს.

მურმან ლებანიძის პოეზიის ესთეტიკა და ეთიკა
სტატიაში წარმოჩენილია მურმან ლებანიძის მრავალფეროვანი პოეზიის თავისებურებანი. 

ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ორ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე: როგორ წარმოჩნდა მურმან 
ლებანიძის პოეზიაში მეოცე საუკუნის ქართული და მსოფლ;იო ლიტერატურის გამოცდილება, 
რა ესთეტიკური პრინციპებით შეასხა ხორცი პოემა თავის ნაფიქრს, როგორია მისი მხატვრულ-
გამომსახველობითი ფორმების სტრუქტურა. მეორე მხრივ, ავტორი აანალიზებს პოეტის 
ზნეობრივ-მორალურ მრწამსს, რომელსაც პოეტი ლექსებში წარმოაჩენდა, როგორც ადამიანური 
ყოფის, მისი ღირსების განმსაზღვრელს.  ავტორის აზრით, პოეტის ესთეტიკა და ეთიკა სრულ 
თანხმიერებაშია.

„გაკვეთილზე ცოდნის აქტუალიზაციის მეთოდები“, „დიალოგური სწავლების 
უპირატესობანი“, „მოტივირებული სწავლა თვითრეალიზაციისთვის“, „გაკვეთილის პროლოგი-

სიის ამოკითხვა“, „მულტიმედიური  პრეზენტაცია, როგორც სწავლების მეთოდი“,  
„თვითგანახლება _ სასკოლო სისტემის  გასაუმჯობესებლად“

ჟურნალ „მასწავლებლის“ 6 სხვადასხვა ნომერში დაბეჭდილ 6 სტატიაში ავტორი 
აანალიზებს თანამედროვე სასწავლო მეთოდებს, რომლებიც აუცილებელია სწავლების ხარისხის 
განვითარებისა და გაუმჯობესებისათვის. ამ სტატიებში წარმოჩენილია, თუ როგორ ეხმარება 
მეცნიერება სკოლას, რათა ახალი სამეცნიერო მიღწევების გათვალისწინებით სასკოლო პროცესის 
ცალკეული ელემენტი გადახალისდეს, მიუახლოვდეს თანამედროვე საერთაშორისო დონის 
სტანდარტებს.
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გოჩა კუჭუხიძე
„კრწანისის ყაყაჩოები“ და უფლისციხესთან ხილული

„სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი“
მოხსენებაში ერთ კონტექსტშია განხილული ქართველი პოეტების ლადო ასათიანისა და 

მურმან ლებანიძის ლექსები: „კრწანისის ყაყაჩოები“ (1940) და „უფლისციხესთან სისხლისფერი 
ყაყაჩოს წვეთი“ (1971). ასათიანი კრწანისის  ბრძოლაში (1795) დაღუპულ მეომრებს მიმართავს, 
ახსენებს „შავჩოხიანი ვაჟკაცსა“ და მის ჭრილობას,  სამშობლოსათვის თავგანწირულთა სისხლი 
უდგას თვალწინ, შემდეგ ისეთ მხატვრულ პოზას ღებულობს, თითქოს ვეღარ გაუგია, მართლა 
ყაყაჩოებით სავსე მინდორს გაჰყურებს, თუ გმირთა მიერ მსხვერპლად გაღებული სისხლი 
მოჩანს მის წინაშე („ეს სისხლი არის, თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია?“) და ამგვარად ყაყაჩოებს 
გმირთა მიერ სამშობლოსათვის დაღვრილი სისხლის მეტაფორად წარმოადგენს; პოეტი 
გვიხატავს სურათს, რომლიდანაც გმირულად დაღუპულ მეომრებს ვხედავთ. ლებანიძის 
ლექსშიც სამშობლოსათვის სისხლის მსხვერპლად გაღებაზეა ლაპარაკი, მასშიაც ყაყაჩოებია 
ნახსენები. ვფიქრობთ, ხსენებული ლექსი ასოციაციურად ასათიანის „კრწანისის ყაყაჩოებს“ 
უკავშირდება. ყურადღებას ის ფაქტი იქცევს, რომ ასათიანი გმირთა მიერ სამშობლოსათვის უკვე 
გაღებულ სისხლზე წერს, ლებანიძე კი მომავალში დასაღვრელ სისხლზე გვესაუბრება, - იქმნება 
შთაბეჭდილება, რომ ლებანიძე  ერთგვარად „აგრძელებს“ ასათიანის ლექსს, -  ქვეტექსტით 
გვეუბნება, რომ კრწანისში, სადაც დამარცხდნენ ქართველები, არ დამთავრებულა ქართველთა 
ომი, რომ მომავალი ბრძოლა წინაა. ლებანიძის ამ ლექსის „კრწანისის ყაყაჩოების“ კონტექსტში 
წაკითხვა უფრო ადვილად გასაგებს ხდის პოეტის სათქმელს.

ქართულმა მწერლობამ, რომელიც ბოლო ორი საუკუნის დროს საკმაოდ ძლიერ 
ზეგავლენას ახდენდა ხალხის მენტალიტეტზე, თავისუფლების მოპოვების გზად უმეტესწილად 
მსხვერპლის გაღება, მეორე გზად კი განათლება, შრომა დასახა, რაც ლებანიძის 
შემოქმედებისათვისაც არის დამახასიათებელი და რაც ერთგვარად ფორმულირებული სახით 
მოჩანს ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის წერილში „რა გითხრათ, 
რით გაგახაროთ“ („ეხლა  ვაჟკაცობა ომისა კი არ უნდა, რომ სისხლსა ჰღვრიდეს, ვაჟკაცობა უნდა 
შრომისა“), მაგრამ საქართველოს მაინც სისხლის ფასად დაუჯდა თავისუფლებისკენ სვლა, რის 
ერთ-ერთ ყველაზე უფრო თვალსაჩინო გამოხატულებად 1989 წლის 9 აპრილი იქცა.

არაგვისა და „არაგვიანის“ სემიოტიკა
ტოპონიმების ერთ-ერთ ცნობილ ლექსიკონში (Ал. Твердый, Топонимический словарь 

Северного Кавказа, I; Краснодар, 2006) მდინარის სახელი არაგვი განმარტებულია როგორც 
“სწრაფი”, “არამოგვიანე” (“Быстрая, незапаздывающая”). სტატიაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ 
ამ შემთხვევაში სახელის ეტიმოლოგია ეფუძნება ქართველი პოეტის _ ნიკოლოზ ბარათაშვილის 
(1817-1845) პოემის “The Fate of Kartli” ერთ სტროფს, რომელშიც ეს მდინარე მოხსენიებულია 
სიტყვით “არაგვიანი” (“არაგვიანი”), რაც ქართულიდან ითარგმნება როგორც “არამოგვიანე”.

სტატიაში საუბარია იმის შესახებ, რომ ბარათაშვილის მიერ ნახსენებ სიტყვას “არაგვიანი” 
ჰიდრონიმის გენეზისთან არაფერი აქვს საერთო, - ლექსში სიტყვა “არაგვიანი” ეს არის 
ჩვეულებრივი ეპითეტი, მდინარის სახელთან ალიტერაციულად დაკავშირებული სიტყვა, პოეტს 
მდინარის სახელის ახსნის არავითარი სურვილი არ ჰქონია და მის სიტყვაზე დაყრდნობით 
ჰიდრონიმის გენეზისის კვლევა გამართლებული არ არის. ხსენებული ლექსიკონის ეს 
განმარტება, როგორც ჩანს, რომელიღაც იმ მკვლევარის ცნობიდან იღებს სათავეს, რომელმაც 
ბარათაშვილზე დაყრდნობით არასწორად ახსნა ჰიდრონიმის მნიშვნელობა.

სტატიაში აღნიშნულია, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა შექმნა მდინარე არაგვის 
მხატვრული სახე (სწრაფი მოძრაობის, ენერგიულობის სიმბოლურ განსახიერებად წარმოჩნდა 
მის ლექსში არაგვი), რომელიც შემდეგ არაერთი ქართველი პოეტის შემოქმედებაში აისახა; 
ბარათაშვილის ლექსის კონტექსტში განხილულია ლადო ასათიანის, ტიციან ტაბიძის ლექსები, 
ამავე კონტექსტში გასაანალიზებლად არის მიჩნეული ვაჟა-ფშაველას, გალაკტიონ ტაბიძის 
ზოგიერთი ლექსი.

ნაშრომში შესწავლილია ჰიდრონიმ არაგვის ეტიმოლოგიასთან დაკავშირებული 
საკითხები, განხილულია სხვადასხვა მეცნიერის მოსაზრებები და გამოთქმულია ვარაუდი, რომ 
მდინარის სახელი მომდინარეობს პროტო-ინდოევროპულ ენაში ცნობილი ძირიდან *reg- 
(მნიშვნელობები: “სველი”, “ნოტიო”) და რომ ეს სიტყვა ქართული მა-ავ პრეფიქს-სუფიქსით 
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უნდა იყოს წარმოებული. სტატიაში წარმოდგენილი თვალსაზრისით, მდინარის სახელ არაგვის 
თავდაპირველი ფორმა იყო მა-რაგ-ვ-ი, ე. ი.„მომრწყველი“, „გამანაყოფიერებელი“.

„ბოროტების და სიკეთის მიღმა დავიდებ ბინას“
სტატია ეძღვნება ფიქრია ლებანიძის ხსოვნას, გარდა მოგონებებისა, მასში განხილულია 

პოეტის კრებული („40 ლექსი, 2001);  საუბარია პოეტის მხატვრული სამყაროს, მისი ლექსების 
ვერსიფიკაციულ თავისებურებათა შესახებ, აღნიშნულია, რომ ხსენებული პოეტის შემოქმედება 
ორიგინალური ლექსწყობით, რიტმით გამოირჩევა; ფიქრია ლებანიძის პოეზიას 
გარკვეულწილად საერთო ეძებნება მურმან ლებანიძის პოეტურ შემოქმედებასთან, მაგრამ 
ლექსწყობა, რითმის დაცვის თავისებურება და ესთეტიკა ძალზე ორიგინალურია, რაც პოეტის 
თვითმყოფად სახეს წარმოაჩენს.

მანანა კვატაია
„ბედნიერი ტანჯულის“ ლიტერატურულ და პოლიტიკურ ველთა ექსისტენციური 

ვექტორების მიმართებისათვის
წერილში დახასიათებულია პიერ ბურდიეს „ველის თეორიის“ ასპექტები, საუბარია 

პუბლიცისტიკის თანამედროვე პარამეტრებსა და დანიშნულებაზე, მიღებული დასკვნების 
საფუძველზე გაანალიზებულია ოთარ ჭილაძის ესეებისა და ინტერვიუების კრებული 
„ბედნიერი ტანჯული“, რომელიც ლიტერატურული თუ პოლიტიკური თემატიკის მრავალმხრივ 
ანალიზს წარმოადგენს. ქართველი მწერლის დეფინიციით, ლიტერატურის უზენაესი 
დანიშნულება ცხოვრების ლაბირინთში მოხვედრილი ადამიანის გამხნევებაა, შესაბამისად, 
სიტყვაკაზმული მწერლობის ცენტრში ყოველთვის ადამიანი დგას. 1980-1990-იანი წლების 
საქართველოს პოლიტიკური ველის დახასიათებისას ოთარ ჭილაძე ქვეყნის განვითარების ახალ 
ისტორიულ მაგისტრალურ ვექტორებს გამოყოფს. წიგნში მწერალი მისი თანამედროვე 
მსოფლიოს გლობალურ პრობლემატიკასაც კონცეპტუალურად იკვლევს.

გრიგოლ რობაქიძის „მუსოლინი“
ნაშრომში სხვადასხვა აპსექტითაა გაანალიზებული გრიგოლ რობაქიძის ერთ დროს 

აკრძალული თხზულება „მუსოლინი“, რომელიც მწერალმა 1939 წელს დაწერა. გამოყოფილია 
ტექსტის ალეგორიული, მითოლოგიური, სიმბოლური ასპექტები. ავტორის ხაზგასმით, 
რობაქიძე თხზულებაში მუსოლინის პიროვნებას საკმაოდ თავისუფლად ეპყრობა. მეტიც, მასში 
იტალიელი დიქტატორის ირგვლივ არსებული მითის დესაკრალიზებაც კი ხდება, რაც 
რობაქიძის გამბედაობაზე მიუთითებს. მიღებულია დასკვნა, რომ დიქტატორებზე ნიჭიერად 
დაწერილი თხზულებები ყოველ ეპოქაში მკითხველთა ცხოველ ინტერესს იწვევს და ამგვარი 
ტექსტების ობიექტური, ანალიტიკური შეფასება ასეთ პიროვნებათაგან მომდინარე საფრთხეების 
ერთგვარი პრევენციაა.

გერონტი ქიქოძე - ქართული ეროვნული ენერგიის აპოლოგეტი
წერილში მითითებულია, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ცნობილმა მოაზროვნეებმა 

ქართული ეროვნული იდეოლოგიის დოქრტინის ფორმირება დაისახეს მიზნად. გერონტი 
ქიქოძემ „ეროვნული ენერგიის“ კონცეპტის გამოვლენა გაანალიზა სულიერი კულტურის 
სხვადასხვა სფეროში. ნაშრომში გაანალიზებულია  გ. ქიქოძის ნაწერები, რომლებიც ქართულ 
ინტელექტუალურ სივრცეში ახალი სააზროვნო მოდელების დამკვიდრებას განაპირობებდა. 
წერილი „ეროვნული ენერგია“ ქიქოძემ 1914 წელს „სახალხო გაზეთში“ დაბეჭდა და ავტორმა 
მკითხველს ერის სასიცოცხლო პრობლემატიკის ახლებური ხედვა შესთავაზა. ნაშრომში 
მითითებულია, რომ თავის ოპუსებში გერონტი ქიქოძემ ზუსტი ინტუიციით შეიგრძნო, რომ 
იმდროინდელი საქართველო ისტორიულ გზაგასაყარზე იმყოფებოდა და თავისი წერილებით 
ანალიტიკოსი ქართველობას მსოფლიოში ადგილისა და ფუნქციის განსაზღვრაში ეხმარებოდა.

პოეზია - სულის ჰარმონიის მარადიული ორიენტირი
წერილში შეფასებულია თანამედროვე პოეტი ქალის ეკა კვიციანის ლექსების კრებული 

„სხვისი სახლი“, რომელიც გამომცემლობა „ინტელექტმა“ 2018 წელს დაბეჭდა. პოეტური 
ტექსტების ანალიზის საფუძველზე გამოყოფილია ეკა კვიციანის შემოქმედების ინოვაციური 
პარამეტრები, მხატვრული სახეებისა და განწყობილებათა ორიგინალური მარკერები და  
მიღებულია დასკვნა, რომ, საზოგადოდ, პოეზია ამორფულ სამყაროში ორიენტირების, სულის 
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დარღვეული ჰარმონიის აღდგენისა და განახლების უებარი საშუალებაა, ნამდვილი პოეტი - 
ღვთაებრივ ჰანგებთან ზიარებული მედიუმი.

„ზედმეტად ქცეული“ ადამიანების პორტრეტები 1950-1951 წლების საარქივო მასალებიდან
წერილში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მასალების გამოყენებით 

წარმოდგენილია 1950-1951 წლებში რეპრესირებული რიგითი ადამიანების პორტრეტები და 
მათი ტრაგიკული თავგადასავალი ტოტალიტაული რეჟიმის პირობებში. ნაშრომში 
გამოყენებულია ტოტალიტარიზმის თანამედროვე თეორეტიკოსების: ჰანა არენდტის, ალენ დე 
ბენუას, ალექსის დე ტოკვილის ნაშრომების პოსტულატები.

„ქალი - ქარაფინდა…“ - დალი ცაავას პოეტური ენიგმების სამყაროში
წერილი ეძღვნება თანამედროვე ნიჭიერ სოხუმელ პოეტს, იოსიფ ბროდსკის მეგობარს, 2003 

აღსრულებულ დალი ცაავას. ნაშრომში გაანალიზებულია მის პოეტურ კრებულებში დაბეჭდილი 
პოეტური ტექსტები, გამოყოფილია პოეტის ძირითადი სააზროვნო კონცეპტები, შეფასებულია 
ტროპული მეტყველების თავისებურებანი, ხაზგასმულია დალი ცაავას  პოეზიის ინოვაციურობა 
და პოეტურ ენიგმათა ორიგინალურობა. წერილის ავტორის მითითებით, დალი ცაავას 
შემოქმედება თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესის მძლავრი, თვითმყოფადი 
შენაკადია და ამ ორიგინალური მხატვრული აზროვნებითა და ნიჭიერებით გამორჩეული 
ავტორის პოეტური სამყარო სიღრმისეულ კვლევასა და ანალიზს იმსახურებს.

ტოტალიტარულ ლიდერთა კონცეპტების რეფლექსირება
ემიგრანტული მწერლობის კონტექსტით

წერილში საუბარია ავტოკრატიულ რეჟიმთა ლიდერების პარადიგმაზე და მის არსებით 
მარკერებზე, მიმოხილულია ვიკტორ ნოზაძის ანალიტიკური ნაშრომი „კომუნისტური 
ესხატოლოგია“, სადაც ავტორი ახალ, მარქსისტულ-ლენინურ იდეოლოგიას ამგვარი 
სახელდებით მოიხსენიებს. წერილში  გაანალიზებულია ემიგრაციაში მოღვაწე ქართველი 
მწერლების მხატვრული და პუბლიცისტური ნააზრევი, რომლებიც მეოცე საუკუნის 
ტოტალიტარულ დიქტატორთა - ლენინის, სტალინის, ჰიტლერის, მუსოლინის იდეოლოგემისა 
და მითოლოგემის კვლევას ეძღვნება.

ლალი ავალიანი
„ალუდა ქეთელაურის“ ივნევისეული და დერჟავინისეული თარგმანები

სტატიაში მიმოხილულია „ალუდა ქეთელაურის“ რუსული თარგმანები. გამოწვლილვით 
არის შეჯერებული დედანთან ივნევის (პოემის პირველი მთარგმნელი) და დერჟავინის 
ტექსტები. იური ივნევი, თბილისში დაბადებული რუსი კუბოფუტურისტი მწერალი და 
მთარგმნელი, ინარჩუნებს ვაჟას საზომს, 8-მარცვლიან სალექსო სტრიქონს. თუმცა ეს გზა 
შეუფერებელი აღმოჩნდა რუსული „ჩასტუშკების“ მსგავსი ინტონაციის გამო. დერჟავინი კი 15-
16-მარცვლიანი სალექსო სტრიქონით ინარჩუნებს პოემის „ეპიკურ სიდარბაისლეს“. ორივე 
მათგანი სარგებლობს პწკარედით. შედარებამ წარმოაჩინა პოეტისა და პროფესიონალი 
მთარგმნელის, დერჟავინის თარგმანის უპირატესობა.

ფუტურიზმის ნაირსახეობანი „ფანტასტიურ ქალაქ“ თბილისში
ფუტურიზმით თავის დროზე დაინტერესებული იყო სიმბოლიზმის „აღმსარებელი“ 

ქართული „ცისფერი ორდენი“ (პ. იაშვილის „პირველთქმა“, ტ. ტაბიძის სტატიები, 
„ცისფერყანწელთა“ ეკლექტური პოეზიის ზოგი ნიმუში), 1919-1920-იანი წლებიდან თბილისში 
ჩამოვიდნენ რევოლუციით დევნილი რუსი ფუტურისტი პოეტები, დროებითი ბინა დაიდეს აქ 
და აქტიური შემოქმედებითი საქმიანობა გააჩაღეს. მათთან ხან „მშვიდობიანად“, ხანაც მწვავე 
პოლემიკით იყვნენ დაკავშირებული „ცისფერყანწელებიც“ (საკუთრივ ქართული 
ფუტურისტული ჯგუფი მოგვიანებით, 1924-25 წლებში დაარსდა). სტატიაში მიმოხილულია 
თბილისური ფუტურიზმის მეტამორფოზები - 1915 წლიდან 1927 წლამდე.

ნონა კუპრეიშვილი
ეროსიდან ეროტიზმამდე

ქართული მოდერნიზმის კონტექსტში ეროტიზმის თემას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება. წერილში წარმოჩენილია გრიგოლ რობაქიძის, პაოლო იაშვილის, ნინო თარიშვილის, 
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იოსებ გრიშაშვილის საყურადღებო მხატვრული რეპრეზენტაციები.  ეროტიზმი აქ განიხილება, 
როგორც ადამიანის შინაგანი კულტურის ერთ-ერთი მძლავრი გამოხატულება.

მირიან აბულაძე - განსაკუთრებული ბიოგრაფიის ლიტერატორი
წერილში ნაჩვენებია ომისშემდგომი პერიოდის ქართული სამეცნიერო ინტელიგენციის 

რთული მდგომარეობა. საბჭოთა სადამსჯელო მანქანა ყველა ღონეს ხმარობდა იდეოლოგიური 
ზეწოლის გასაძლიერებლად. მირიან აბულაძე ამ მცდელობის მსხვერპლი გახდა, თუმცა  
რვაწლიანი გადასახლების შემდეგ მან მაინც შეძლო დაბრუნებოდა საყვარელ საქმეს და შეექმნა 
რამდენიმე ანგარიშგასაწევი სამეცნიერო გამოკვლევა, რომელთა შორის განსაკუთრებით 
ღირებულია ცისფერყანწელთა ლიტერატურული ორდენის შესახებ შექმნილი ნაშრომი.

კატასტროფის საუკეთესო მონტაჟისათვის
(ჰერტა მიულერის სამი რომანის მიხედვით)

2009 წელს ნობელის კომისიამ ჰერტა მიულერს პრემია გადასცა ლიტერატურის დარგში. 
მისი არგუმენტაცია ასე ჟღერდა: გულისხმიერებისათვის პოეზიაში და გულწრფელობისათვის 
პროზაში უუფლებოთა ცხოვრების აღწერის დროს. „სუნთქვის საქანელაში“ ტოტალიტარიზმის 
მხატვრული რეცეფციაა მოცემული, თან იმდენად გათანამედროვებული, რომ მკითხველს უჭირს 
კიდეც, ირწმუნოს მისთვს ასე თუ ისე ნაცნობ თემებზე ამგვარად წერის შესაძლებლობა. რომანში 
„ჩემი სამშობლო იყო ვაშლის კურკა“ სისტემის აღწერას ემატება ტოტალიტარიზმის პირობებში 
ადამიანებთან ერთად სიტყვების თავს დამტყდარი უბედურების აღწერის უნარიც. რომანში 
„მელა მაშინ უკვე მონადირე იყო“ დიქტატურის სიბეცესა და სისასტიკეს გადმოსცემს არა მარტო 
წერის მანერით, არამედ რიტმითა და სიურეალისტური სიზმრის მსგავსი სურათებით, რომელთა 
მიღმა ჯიუტად იმზირება „აკრძალული სიმღერების“ დაფარული ქვეყანა. სამივე რომანის 
საერთო ნიშანია ტოტალიტარიზმისგან მიღებულ ტრავმაზე კონცენტრირების საკმაოდ დაბალი 
ხარისხი, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა.

თამაზ ვასაძე
სიცოცხლის საერთო ნება

სტატიაში გაანალიზებულია ალუდა ქეთელაურის სულიერი ტრანსფორმაციის ყველაზე 
ღრმა და მძლავრი ბიძგი, რომელიც მას მუცალის აგონიამ მისცა. სიცოცხლეზე მოჭოდებისა და 
სიკვდილის მოგერიების მუცალისეული სასოწარკვეთილი ცდა - ბალახის მოგლეჯა და 
ჭრილობაში ჩაფენა სისხლის შესაკავებლად - აგრძნობინებს ალუდას შინაგან ნათესაობას 
მუცალთან, ადამიანობის არსს, ადამიანთა მოდგმის ერთიანობას. მნიშვნელოვანია ხარ-ირმის 
სიკვდილის აღწერაც - „ყველას რად უყვარს სიცოცხლე? რად ეჯავრება სიკვდილი?!“ - რაც 
მუცალის სიკვდილის სურათის ნაგულისხმევი აზრის პირდაპირ და გამჭვირვალედ 
გამომთქმელიცაა. ეს განცდა არა მარტო ალუდას და მუცალის, არამედ „გველისმჭამელის“ 
მთავარი გმირის ახლებური ესთეტიკის სათავეცაა, „სტუმარ-მასპინძელშიც“ ჩნდება, დასმულია 
მოთხრობაშიც „პაპას მსოფლიო ფიქრები“. ყველგან ადამიანი - ერთი ღმერთის ყველა შვილი - 
სიცოცხლეს ესწრაფვის, სიცოცხლის ნება საერთოა ყველასათვის და მისი წართმევა ზნეობრივი 
სიმახინჯეა.

ადა ნემსაძე
„ცხელი შოკოლადის“ მისტიკური არომატით გაჯერებული საუკუნოვანი ამბები... (ნინო 

ხარატიშვილის „მერვე სიცოცხლე (ბრილკას“)
ნინო ხარატიშვილის 1280-გვერდიანი რომანი მე-20 საუკუნის ამბებს მოგვითხრობს. 

სიუჟეტური ხაზი ჯერ კიდევ ცარიზმის დროიდან, 1900 წელს, იწყება და 21-ე საუკუნეში, 2007 
წლის ნოემბრის აქციებზე, დამოუკიდებელ საქართველოში მთავრდება. წიგნის 7 მთავარი 
პერსონაჟის ამბავს თითო თავი ეთმობა და ამრიგად იკვრება მე-20 საუკუნის საბჭოთა 
ტოტალიტარული სისტემის სრული სურათი. საბჭოთა სახელმწიფოში მიმდინარე ამბები 
ნაჩვენებია არა იზოლირებულად, არამედ მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებთან კონტექსტში, 
რათა უფრო გამოკვეთილად გამოჩნდეს მისი სახე და ხასიათი. გარდა ამ რეალისტური პლანისა, 
რომანს სერიოზული მისტიკური პლანიც აქვს. რეალისტური და მისტიკური პლანები მთელი 
რომანის მანძილზე პარალელურად არსებობენ და ალაგ-ალაგ საბედისწეროდ იკვეთებიან 
ხოლმე. ნინო ხარატიშვილის წრიული სტრუქტურის რომანი მრავალშრიანი, რთული 
მხატვრული ტექსტია - წარსულის კრიტიკულად გაანალიზების ნიმუში, თაობათა შორის 
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გაწვდენილი ხელი უნდობლობის დასაძლევად და შეცდომების პატიების ნიშნად, რაც 
სიცოცხლის გაგრძელებისათვის აუცილებელი პირობაა.

სიწმინდეების მსხვრევის ეპოქაში: ერთი ტრაგიკული ამბავი 1930-იანი წლებიდან
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი საბჭოთა უშიშროების მასალებს 

ინახავს, სადაც უამრავი დღემდე უცნობი ფაქტი და ამბავი იმალება. ერთ-ერთი ასეთია 
სტამბოლის ქართველ მამათა კათოლიკური მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრის, შიო 
ბათმანაშვილის, სისხლის სამართლის საქმე. იგი 1927 წელს დააპატიმრა საგანგებო კომისიამ 
კონტრრევოლუციისა და ანტისაბჭოთა საქმიანობის ბრალდებით. საქმე ისაა, რომ 1921 წელს 
გაქცეულმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთვარობამ დროებით, ევროპაში 
გამგზავრებამდე, თავი სწორედ ამ მონასტერს შეაფარა. ამიტომ იგი ბოლშევიკებისათვის 
ანტისაბჭოთა მუშაობის ერთ-ერთ ცენტრი იყო. სტატიაში საუბარია შიო ბათმანაშვილის 
დაპატიმრების, ბრალდების, გადასახლებისა და დახვრეტის შესახებ შსს საარქივო 
სამმართველოს უცნობი მასალების მიხედვით.

ადა ნემსაძე, მანანა შამილიშვილი
კარიკატურა, როგორც აზროვნების მოდელი საბჭოთა ტოტალიტარიზმის პირობებში
მეორე მსოფლიო ომის წლებში ბერლინში გამოდიოდა ქართველ ლეგიონერთა გაზეთი 

„საქართველო“ (1942-1945 წლები), რომელიც ფაშისტური პროპაგანდისტული ორგანო იყო და 
მიზნად ისახავდა ქართველ ლეგიონერთა შორის იმ სულისკვეთების განმტკიცებას, რომ 
გერმანია გამარჯვების შემთხვევაში აღადგენდა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ამ მიზნით 
იბეჭდებოდა გაზეთში ყველანაირი მასალა. გაზეთს ჰქონდა მუდმივი რუბრიკა, კარიკატურის 
კუთხე, რომელშიც ბეჭდავდნენ ლეგიონერთა მიერ შესრულებულ კარიკატურებს. სტატიაში 
განხილულია რამდენიმე ასეთი კარიკატურა, რომლებიც ეკუთვნის ილია ტატიშვილსა და სხვა 
ქართველ ლეგიონერ მხატვრებს, მოცემულია ამ ვიზუალური ნარატივის სემიოტიკური 
ანალიზი.

მანანა შამილიშვილი
„გამკითხავი სიცილით“ თქმული სიმართლე -

ჟურნალ „ნიანგის“ კარიკატურათა სემიოტიკური ანალიზი
წარმოდგენილ პუბლიკაციაში ჟურნალ „ნიანგის“ მაგალითზე შევეცადეთ წარმოგვეჩინა  

შემოქმედებითი  სტრატეგიები, რომელთა მეშვეობითაც, საბჭოთა რეჟიმის ზეწოლის 
მიუხედავად, გამოცემა ახერხებდა შეფარვით ეთქვა სათქმელი. კვლევისას მიზნად დავისახეთ, 
გამოგვერკვია, რა გზებით ცდილობდა ჟურნალი რეალობის ჩვენებას, რა პრობლემებზე 
აკეთებდა აქცენტს, რა მხატვრულ ხერხებს იყენებდნენ ილუსტრაციათა ავტორები, სათქმელი 
შეფარვით რომ გადმოეცათ; როგორი იყო კავშირი  ტექსტის ვიზუალურ და ვერბალურ 
კომპონენტებს შორის - ინსემანტიკური თუ ავტოსემანტიკური; ჟურნალში გამოქვეყნებული 
ნახატები მხოლოდ ავტორის პოზიციას გამოხატავდა, თუ  მთელი რედაქციისას.

ამ ამოცანათა შესასრულებლად, ჟურნალ „ნიანგში“ დაბეჭდილი კარიკატურები  
კონოტაციური სემიოტიკური ანალიზის მეთოდით ვიკვლიეთ. შერჩეული მეთოდოლოგიით 
მკაფიოდ გამოიკვეთა ჟურნალის ავტორი - კარიკატურისტების ხელწერის თავისებურებები, თუ 
რა მხატვრული ხერხებით გამოხატავდნენ ისინი სისტემის საწინააღმდეგო თვალსაზრისს. 
შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა მივანიჭეთ პოლიტიკური ქვეტექსტით 
დატვირთულ კარიკატურებს.  

საბა მეტრეველი
ტრადიციებთან მებრძოლი მწერლობა

1921 წელს, საქართველოს ანექსიის შემდეგ, როდესაც ქვეყანა უღმერთობის ეპოქაში შევიდა, 
სახელმწიფოს ყველა უჯრედი (როგორც იტყოდნენ) ჩაება ანტირელიგიურ პროპაგანდაში. რა 
თქმა უნდა, თავისი სიტყვა უნდა ეთქვა მწერლობასაც. პერიოდულ პრესაში, ჟურნალ-გაზეთებში 
იბეჭდებოდა მდარე ხარისხის, ყოველგვარ ესთეტიკურ კატეგორიას მოკლებული 
ანტირელიგიური ლირიკის ნიმუშები სეზან ერთაწმინდელის, კოლა გულიაშვილის, ღუტუ 
იაშვილის, კანდის, ოსიტას, ფირუზას, ა. ახნაზარის (ჩიორას), პ. ირეთელის, ი. ხინველის, სიმონ-
აღას, ი. ხ.-ის, გრ. მ-იანის, მ. უზნაძის, გიორგი ღარიბაშვილისა... და მთავარი უღმერთო პოეტის _ 
ს. თოდრიასი. ეს მკრეხელური კამპანია, ძირითადად, ანტისააღდგომო თემატიკითა და 
მღვდლების გამასხარავება-გაპამპულავებით დაიწყო. ებრძოდნენ ღმერთს, რელიგიას. ბიბლია, 
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მთლიანად ძველი და ახალი აღთქმა, გამონაგონ და მოჭორილ სამასხარაო ამბად გამოაცხადეს. 
სილიბისტრო თოდრია წერდა: „ამ ძველ აღთქმაში კი რა გინდა სულო და გულო, რომ არ 
შეხვდები, _ დაწყებული პორნოგრაფიიდან და გათავებული ყოველგვარი სისაძაგლით!“ 
სძულდათ ეკლესია, განსაკუთრებული ზიზღი და სისასტიკე-დაუნდობლობა გამოსჭვივის 
სასულიერო პირების, მღვდლების, მიმართ. მათ ყველა დონეზე დასცინოდნენ, 
შეურაცხყოფდნენ, ათასგვარ სიბილწესა და სიბინძურეს სწამებდნენ, სასიკვდილოდ იმეტებდნენ 
ცხოვრებაშიც და იგივე გაისმოდა პოეზიაშიც. ტოტალური ანტირელიგიური ლირიკული 
კამპანიით გამოირჩეოდნენ პროლეტმწერლები, რადგან ისინი ამტკიცებდნენ, რომ 
„პროლეტარული მწერლისთვის რელიგია _ მსოფლმხედველობა, რწმენა არ არის. არც ერთი 
პროლეტარული მწერალი არ არის მორწმუნე. წარმოუდგენელია, რომ რომელიმე მათგანს 
ღმერთი სწამდეს“. ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ ხელოვნება თავისი ბინძური იდეოლოგიის 
ნაწილად აქცია. ასე ჩაება მწერლობა აღვირახსნილ ანტირელიგიურ კამპანიაში.

მეოცე საუკუნის ახალი ჰიმნოგრაფია ანა კალანდაძის ლირიკის მიხედვით
არაერთ მკვლევარს შეუნიშნავს ანა კალანდაძის პოეზიაში„მოვარდნილი“ რელიგიური 

ნაკადის შესახებ, უფრო სწორად, აქ მისაგნები და აღმოსაჩენი არაფერია – ყველაფერი 
ზედაპირზე დევს _ ეს არის ანა კალანდაძის პოეზიაში დომინანტურიც და პრიორიტეტულიც. 
ჯერ კიდევ მწერალთა კავშირში მისი პირველი გამოჩენისას, ნიკა აგიაშვილის თქმით, 
ტრიბუნაზე მდგარი 22 წლის გოგონა როცა კითხულობდა ლექსს „საქართველოო ლამაზო“, 
„თითქოს ლოცვას აღავლენსო, ნახევრად ყრუ ხმით, მაგრამ გასაგებად და მკაფიოდ... ყოველი 
სიტყვა ისმოდა (აგიაშვილი 1986: 90-91). ალექსანდრე აბაშელმა კი თქვა: „მიკითხეთ და 
მასმენინეთ ეს მშვენიერი ლოცვები, რომელთაც ისე მივიღებ და შევიტკბობ, როგორც 
უკვდავების წყაროსა და უებარ წამალს, როგორც სიჭაბუკის ელექსირს“ (აგიაშვილი 1986: 94). 
გერონტი ქიქოძის შეფასებით კი „მას აქვს მეტად ორიგინალური რელიგიური მსოფლშეგრძნება, 
სრულიად ახალი პოეტური მეტყველება... მისი ლექსები უფრო რელიგიურ ჰიმნებს ჰგავს, ვიდრე 
პირად ლირიკულ აღსარებას“ (კალანდაძე 2007: 79). რას წარმოიდგენდნენ საბჭოთა 
კრიტიკოსები, თუ მათი შეფასება იქნებოდა ყველაზე ზუსტი მახასიათებელი ანას პოეზიისა. 
მართალია, მაშინ უარყოფით კონტექსტში გაისმა, მაგრამ, ალბათ, როგორი ბედნიერი იყო თავად 
პოეტი, როცა თქვეს: „მისი ზოგიერთი ლექსი ძველი სამონასტრო ცხოვრების ჰიმნოგრაფებს 
გვაგონებს... ღვთისმშობლისა და იესო ქრისტეს შესახებ ამაზე უფრო აღგზნებული ჰიმნები მეათე 
საუკუნის ჰიმნოგრაფებსაც არ შეუქმნიათ“ (ს. ჭილაია). და ეს ხდებოდა მაშინ, როცა მხოლოდ 
ათი წელი იყო გასული პროლეტმწერლობის ერთ-ერთ მთავარ იდეოლოგის, ბენიტო ბუაჩიძის 
აღშფოთებიდან, რომ მწერლობაში რელიგიური ლექსიკის გაელვებაც არ ყოფილიყო. წმინდა 
ნინოს, შუშანიკის, თამარისა და ქეთევანის ფრესკული სახეების დახატვით ანა კალანდაძემ 
თანამედროვეობას არა მხოლოდ დაუბრუნა ისტორიული წარსული, არა მხოლოდ შეგვახსენა 
რწმენისა და მამულისათვის შეწირული დედანი, არამედ დაიწყო წარსულთან დიალოგი (ასე 
გაჩნდებიან მის ლექსებში მთაწმინდელნი, მოდრეკილი, მერჩული, თორნიკე ერისთავი, შალვა, 
ბიძინა და ელიზბარი, ზეზვა გაფრინდაული, ერეკლე მეორე, ბაგრატ მეოთხის ასული მარიამ 
დედოფალი, მარიამ ქართლის დედოფალი...). ანა კალანდაძემ გასაგებად გვითხრა ის, რაც ასე 
მნიშვნელობდა მაშინაც და არ კარგავს სიმძაფრეს დღესაც, რომ წარსული ყოველთვის 
განგვსაზღვრავს, ის შემოდის ჩვენს ყოფაში, გვახსენებს თავს და გვიჩვენებს ჩვენგანვე 
მივიწყებულ თუ დაკარგულ ღირებულებებს. ამიტომაა პოეტისთვის წმინდანთა სახეებზე წერა 
სიმშვიდისა და სულიერი თავისუფლების კონტექსტი.

რწმენის არსი აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკისა და პირადი წერილების მიხედვით
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები დედისადმი, ახლობლებისადმი სავსეა ასეთი 

გამონათქვავებით: „ღმერთსა ვთხოვ; გახლავარ ღვთითა და თქვენის ლოცვით; ღვთის იმედი 
მაქვს, ღმერთს ვმადლობ თქვენის მშვიდობისათვის; მადლობა ღმერთს; ღვთის წყალობა; 
ღმერთმა შეუნდოს“ და მისთ. ასეთი რელიგიური ჰუმანიზმით გამთბარი წერილები შემთხვევით 
არ იწერება. აკაკი წერეთლის ლიტურგიული ცნობიერების დამადასტურებელია მისი 
პროვიდენციალიზმი, რომ პოეტისთვის ყველგან და ყოველთვის უფალი სუფევს, რომ ამქვეყნად 
ყოველივე ღვთის ნებით ხდება: „ცხადად ვხედავ, რომ ყოველ ჩვენს საქმეში ღმერთი ურევია, 
ჩვენით არც ავი და არც კარგი არ კეთდება“.

აკაკი წერეთლის ცხოვრებისა და შემოქმედების ლაიტმოტივი ქრისტიანული მოძღვრებაა, 
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აზროვნებისა და ქმნადობის ის წესია, რომელსაც იგი ბავშვობდანვე ეზიარა და, რომელიც ასე 
ახლობელი იყო მისთვის: „თუ მივბაძავთ ჯვარცმულის მაგალითს, _ სწერს რედაქტორს, _ უნდა 
მხოლოდ ვილოცოთ მათთვის და ვევედროთ ღმერთს მათს უგუნურებიდან გამოყვანას, 
რადგანაც მათ არ იციან, რას შვრებიან“.

ქრისტიანული მოთმინებით იტანდა პირადს შეურაცხყოფას, დამცირებას, გაჭირვებას, 
შიმშილს, სიცივეს, უგულობას, უსიყვარულობას, ამასვე სთხოვდა სხვასაც: „შენი ვალია, _ სწერს 
დავით ხელთუფლიშვილს, _ როგორც დედას, ისე დებს ჭირი აატანინო ქრისტიანულის 
მოთმინებით“ . მაგრამ აკაკი დაუნდობელი იყო საზოგადო ბოროტების მიმართ. თუ პიროვნულ 
წყენას ადვილად დათმობდა, ქართველი ერის, ჩვენი მამულის, ენისა და სარწმუნოების 
შებღალვას არავის აპატიებდა, არავის შეარჩენდა. სახარებაც ხომ ორგვარ ბოროტებას განარჩევს: 
პიროვნულს (როცა მარჯვენა ლოყაში გაგარტყამენ, მარცხენა უნდა მიუშვირო) და საზოგადოს 
(რომელსაც არ უნდა შეურიგდე, თავად ქრისტემ შოლტით გამორეკა ვაჭრები ეკლესიიდან). 
ამიტომ ნურავის გაუკვირდება და ათეისტად ნუ მონათლავს პოეტს იმის გამო, რომ 
ხმალამოღებული იცავდა ეროვნულ-სახელმწიფოებრივს. შემთხვევით არ სწერდა გ. წერეთელს: 
„ჩემი ქონება, ჩემი შეძლება, სიმართლე და სიცოცხლე შევწირე საზოგადო საქმეებს“.

მზია ჯამაგიძე
აკა მორჩილაძის ,,კუპიდონი კრემლის კედელთან“  - საბჭოთა ანტიზღაპარი

ქვეყნის ისტორია თავისთავადი სახით არასდროს არსებობს, თუ ის არ რეკონსტრუირდა და 
რეპრეზენტირდა აწმყოში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ ვიხსენებთ ან 
ვიმახსოვრებთ წარსულს. ამ პროცესში კი მნიშვნელოვანი ადგილი სწორედ მწერლობას და 
ლიტერატურულ ნარატივებს უჭირავს. ქართულ მწერლობაზე თვალის გადევნება დაგვანახებს, 
რომ საბჭოთა კავშირის მმართველობის მიერ განხორციელებული რეპრესიების (ან თუნდაც 
ზოგადად საბჭოთა წარსულის) მძიმე ისტორიების რეფლექსია ქართულ მხატვრულ 
ლიტერატურაში ფართო ასახვის საგანი არ გამხდარა. სწორედ ამიტომ აკა მორჩილაძის ერთ-
ერთი ბოლო რომანი ,,კუპიდონი კრემლის კედელთან“ (2018) მნიშვნელოვანი ტექსტია, რადგან 
სწორედ საბჭოთა ეპოქის შესახებ გვიყვება.
ნაწარმოების სტრუქტურა  ჯადონოსნური ზღაპრის ნარატიულ სტრუქტურას მიჰყვება  
ნაწარმოების მთავარ პერსონაჟს, მუსია ერისთავს ჯადოსნური ზღაპრის მთავრი გმირის ფუნქცია 
აკისრია მან სიყვარულის ხსოვნის ძალით უნდა გარდაქმნას ანტიგმირი, ამ შემთხვევაში 
სტალინი. თუმცაღა მიუხედავად მისი მცდელობისა, ის მარცხდება. ზღაპრული დრო 
გულისხმობს ისტორიის გარეთ მდგარ დროს, შესაბამისად, ჩვენი აზრით, ავტორს სურდა 
ეჩვენებინა, რომ ერთგვარმა ნაციონალურმა ნაივურმა წარმოდგენებმა სამყაროსა და ცხოვრებაზე 
განაპირობა იმგვარი დროის დადგომა, სადაც ქართველები ისტორიის გარეთ მდგომ დროში 
აღმოჩნდენ და შესაბამისად, ისტორიის სუბიექტის ფუნქციაც დაკარგეს.

ამა თუ იმ ისტორიული ნარატივის ან უბრალოდ, წარსული მოვლენის დამახსოვრების 
ფორმა მისი რეპრეზენტაციის ფორმებსაც განაპირობებს. ვფიქრობთ, მოცემული ტექსტით აკა 
მორჩილაძე შეეცადა, ჩვენი ქვეყნის წარსულიდან გაეცოცხლებინა ერთ-ერთი ყველაზე 
ტრავმული და ტრაგიკული ისტორიული მოვლენები მსუბუქი ნარატიული ზღაპრის 
რეპრეზენტაციის ფორმით. რადგან როცა იცვლება რეპრეზენტაციის ფორმა, ეს მეტ ასპარეზს 
აძლევს ტრავმული ცნობიერებით დამძიმებულ საზოგადოებას, მიუბრუნდეს წარსულს, 
თავიდან გაიაზროს და გააშინაარსოს ის, რაც პერსპექტივაში საზოგადოების ცნობიერების 
ცვლილებასაც განაპირობებს და ახალი კოლექტიური მეხსიერების/ცნობიერების 
ფორმირებისთვის წინაპირობას ქმნის.

ირონია,  როგორც საბჭოთა/კოლონიური სინამდვილის გაცნობირების გზა ჯემალ ქარჩხაძის 
მოთხრობაში ,,ბიძაჩემი იონა“

ქართულ  სალიტერატურო კრიტიკაში  საყოველთაოდ  გაზიარებულია მოსაზრება, რომ 
გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან ქართულ მწერლობაში უკვე იგრძნობა საბჭოთა 
სინამდვილის მიმართ რეზისტენტული განწყობების გაჩენა, რაც ლიტერატურულ ტექსტებში 
თავიდან შეფარულად, გარკვეული კოდებითა და სიმბოლოებით იყო წარმოჩენილი, 
მოგვიანებით კი 80-იანი წლებიდან უკვე გადაიზარდა ფართო რეზისტენტულ დისკურსში და 
ნაციონალური ნარატივის კულტურა შექმნა (ბ. წიფურია). ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობა 
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,,ბიძაჩემი იონა“ სწორედ ამ პერიოდში გასული საუკუნის 80-იან წლებში შექმნილი, საბჭოთა 
სინამდვილისადმი რეზისტენტული დისკურსის მაფორმირებელი ტექსტია, რომელიც ერთგვარი 
ირონიით გვიყვება საბჭოთა სოციალური სინამდვილის შესახებ.

პოსტკოლონიურ თეორიაში აღნიშნავენ ირონიის, როგორც მხატვრული ხერხის, 
განსაკუთრებულ ფუნქციას კოლონიური/პოსტკოლონიური კონტექსტისთვის. ამ შემთხვევაში 
ყურადღება გამახვილებულია ირონიის, როგორც მხატვრული ხერხის პოტენციალზე, ერთი 
მხრივ, ყველაზე ადეკვატურად ასახოს გარე სინამდვილე და მეორე მხრივ, დაამყაროს 
განსაკუთრებული, ერთგვარად კონსპირაციული მიმართება ტექსტსა და ტექსტის მკითხევლს 
შორის. ირონიას შესაძლებლობა აქვს შექმნას ჭარბი, მეტი მნიშვნელობა იმ სოციოკულტურული 
რეალობისა, რომელსაც ასახავს ტექსტი არა მხოლოდ კულტურული კოდებით, არამედ 
ლინგვისტურადაც. სტატიაში ვმსჯელობთ ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის ,,ბიძაჩემი იონას“ 
მიხედვით, კოლონიური/საბჭოთა სინამდვილე რამდენად განაპირობებს საზოგადოების იმ 
წევრების იდენტობას, ვისაც ამ სოციო-პოლიტიკურ სინამდვილესთან კუთვნილების განცდა არ 
აქვს; რა კონტექსტში და მიზანდასახულებით მიმართავს მწერალი ირონიას, არსებული 
პოლიტიკური და სოციალური  სინამდვილის რომელ მხარეებს აქცევს ირონიული ასახვის 
ობიექტებად  და  რეალობის ირონიული ფორმით რეპრეზენტაცით რისი გაცნობიერებისკენ 
უბიძგებს პოტენციურ მკითხველს.

ლევან გელაშვილი
არჩილ ქიქოძე - კინემატოგრაფიული თვალი

სტატიაში შესწავლილია არჩიქლ ქიქოძის რომანი „სამხრეთული სპილო''. 
გაანალიზებულია ავტორის თხრობის ტექნოლოგიები.   ნარატოლოგიური თვალსაზრისით 
არჩილ ქიქოძის „სამხრეთული სპილო’’ მხოლოდ იმით კი არ არის საინტერესო, რომ ამ ურბანულ 
რომანში ერთი დღის ამბავია მოთხრობილი, არამედ იმითაც, რომ თხრობის თვალსაზრისით 
მწერლური ოსტატობა და სტილი იპყრობს ყურადღებას.

ეკფრასისი თუ თავდაპირველად ტექსტში მხატვრულ ნაწარმოებს აღწერდა, მკითხველს 
მკაფიოდ უნდა წარმოედგინა აღწერილი ობიექტი.  დღეს უკვე მეცნიერების მიერ, ის ზოგადად 
აღწერით თხრობად გაიაზრება. ტექნოლოგიური გლობალიზაციის პირობებში ტექსტის 
მოხმარების ჩარჩო გაფართოვდა და ეკფრასისიც ვიზუალური ხერხების მთელ არსენალს 
მოიცავს. მისი მნიშვნელობა გაფართოვდა ლიტერატურაში, მან რამდენიმე ეტაპი გაიარა და 
უბრალო აღწერითი თხრობიდან, თანამედროვე ინტერაქტიულ გარემოში ტექსტის ზოგადად 
ვიზუალური თხრობის სტრატეგიებად გადაიქცა. საგნის ვიზუალური დანახვის მცდელობა 
ტექსტში, ვიზუალურის წინ წამოწევა და ზოგადად ვიზუალურ დანახვაზე ავტორის 
მიზანმიმამრთული აქცენტირება, კინოსცენარის შექმნამდე არსებობდა, მაგრამ კინო ასეთ 
მხატვრულ ნაწარმოებებში ხელახლა აღმოგვაჩენინებს ვიზუალურ ნიშნებს, სწორედ 
კინოხელოვნების გავლენით. ყოველდღიური ყოფის ვიზუალური სივრცით გადატვირთვასთან 
ერთად, მაყურებელმა ისწავლა ეკრანული კოდების გაშიფვრა და კინემატოგრაფიულად 
აზროვნება დაიწყო. თანამედროვე მწერლებმა თხრობის ტექნიკაზე ყურადღება გაამახვილეს. 
ლიტერატურის ერთ მხატვრულ სისტემაში ესთეტიკური ზემოქმედების საშუალებები ისეა 
განაწილებული, რომ მკითხველის ჩართულობა მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული მოქმედების 
განვითარებაში.

სტატიაში დეტალურად არის გაანალიზებული კინემატოგრაფიული თხრობის 
ავტორისეული რმეინისცენციები, ყველა ის ვიზუალური კონტექსტი, რაც რომანში 
კინოასოციაციას ქმნის.

ესმა ონიანის წერილები
წერილში შესწავლილია ესმა ონიანის წერილები, გაანალიზებულია ავტორის როგორც 

მხატვრის და როგორც პოეტის პოზიცია და მისი თეორიული შეხედულებები სახელოვნებო 
დარგებზე. მეოცე საუკუნის სახელოვნებო პროცესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენციაა 
ორ სახელოვნებო დარგში მოღვაწე ავტორების გამოჩენა ასპარეზზე. ინტერდისციპლინარულმა 
კვლევებმა სულ უფრო და უფრო ფართო ხასიათი მიიღო. ხელოვნების თითოეული დარგი 
რეალობის ერთ ასპექტს წარმოაჩენს, თუმცა ვერ ამოწურავს სამყაროს მრავალფეროვნების 
ჰორიზონტს. სახვითი ხელოვნება, კინო, მუსიკა, ლიტერატურა... რაღაც კონკრეტული ერთი 
პრიმატით აღბეჭდილი სამყაროს ხედვას გადმოგვცემს, კორელატი სახელოვნებო დარგები 
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სხვადასხვა ფორმაციის პერიოდში გარკვეული ტრადიციების და ურთიერთზეგავლენის ძალით 
ჩამოყალიბდნენ. კაცობრიობის ადრეულ ეტაპზე სამყაროს შემეცნებას წინ უსწრებდა 
თავისთავადი აღქმა, ობიექტური ნიველირებული შემეცნება, როგორც დამოუკიდებელი 
ცნობიერება.  ერთი სახელოვნებო დარგი მთლიანად ხელოვნების აღქმის თავისებურების 
საფუძველზე უნდა გავაანალიზოთ.

ორ დარგში მოღვაწე მხატვარი და პოეტი ესმა ონიანი თავის პუბლიცისტურ წერილებში 
ერთდროულად წერს გალაკტიონზე და ტერენტიზე, დავით კაკაბაძეზე და მატისზე, მუსიკაზე, 
პოეზიაზე, ფერწერაზე, ფიროსმანზე, პირველი ხატვის მასწავლებელზე და სხვა. მისი ესეები და 
წერილები ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის ავტორის შეხედულებებზე; ხელოვნებაზე, მხატვრულ-
ესთეტიკურ კრედოზე, პოეზიასა და ზოგადად კულტურაზე, რომელიც ესმა ონიანისთვის 
მხოლოდ ერთი რომელიმე სახელოვნებო დარგით კი არ არის შემოსაზღვრული, არამედ  ერთ 
მთლიან სახელოვნებო სივრცულ კონტექსტში აღიქმება. ესმა ონიანი თავის პოეზიის შესახებ, 
ერთგვარ გასაღებსაც გვაძლევს თავის პუბლიცისტურ წერილებში, რომ უფრო მართებულად 
გავიგოთ მისი ნაწერები.

„ვეფხისტყაოსანი“ და კინო
სტატიაში შესწავლილია „ვეფხისტყაოსნის“ და კინოს ურთიერთგადაკვეთის კლასიკური 

და არაკლასიკური მაგალითები. ისტორიული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით 
ანალიტიკურად გაანალიზებულია ყველა ის არტეფაქტი რაც ამ ორი უდიდესი მოვლენის 
დიალოგის დროს გაჩნდა სხვადასხვა პოლიტიკური და თუ შემქომედებითი კონტაქტების დროს.

,,ვეფხისტყაოსანი’’ ყველა ეპოქაში აქტუალური იყო. პოემის ზეპირად ცოდნის და კითხვის 
ტრადიცია, მზითვებში გატანება, პოემის გაგრძელებათა გაგრძელებები, რომელიც ცალკე 
აღებული, პოემას ბევრად აღემატება. „ხალხური ვეფხისტყაოსანი’’, ავთანდილობა თუ 
შერმადინობა, გადამწერების მიერ ჩამატებები – ეს ყველაფერი ხალხის კულტურულ-სოციალურ 
ცხოვრებაში ,,ვეფხისტყაოსნის’’ ინტერაქტიულ-თამაშობრივ მონაწილეობას გამოხატავდა. პოემა 
არა მხოლოდ ლიტერატურულ, არამედ საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც აყალიბებდა გემოვნებას, 
მსოფლმხედ-ველობას და რთულ ვითარებაში ზოგჯერ კომუნიკაციისა და მიმოწერის ყველაზე 
საიმედო საშუალებაც იყო. ომის დროს, ცენზურის პირობებში, მიმოწერისას  დახმარებისთვის 
ტექსტის დასაშიფრად ხშირად პოემის ტექსტს მიმართავდნენ. მეოცე საუკუნეში ლიტერატურა 
და კინო ცნობიერად დაუკავშირდა ერთმანეთს. კინო რომელიც სახელოვნებო დარგების 
გამოცდილების გამოყენებას ცდილობდა, თვითგამორკვევის პერიოდში ეკრანიზაციების ხარჯზე 
განვითარდა. კინო ახალი გამომსახველობითი ფორმების ძიებაში იყო, ლიტერატურა

კი,  საუკუნეების განმავლობაში მხატვრულ აღქმაში დაგროვილი ყველა შესაძლო თხრობის 
ტექნოლოგიას ფლობდა. გასაკვირი არ არის, რომ ისეთი უნივერსალური ტექსტი როგორიც 
„ვეფხისტყაოსანია’’, ამ დიალოგის უშუალო მონაწილე იყო. შეიძლება ითქვას რომ 
„ვეფხისტყაოსანი’’ უშუალოდ მონაწილეობდა ქართული კინოს დაბადებაში.

გია არგანაშვილი
პარალელური მონტაჟი ეთნოფსიქოლოგიური პორტრეტის შესაქმნელად

მეოცე საუკუნის დასასრულს ქართული კულტურის ორ სხვადასხვა სფეროში თანაბარი 
მნიშვნელობის მოვლენა მოხდა. ქართული ტელეფილმების სტუდიაში  მრავალსერიანი (სამი 
სერია) ფილმი „თუში მეცხვარე“ (დამდგმელი რეჟისორი სოსო ჩხაიძე) გადაიღეს, ხოლო 
ქართულმა ლიტერატურამ ენციკლოპედიური ხასიათის  მხატვრულ-დოკუმენტური შედევრი 
ნუგზარ შატაიძის  „პურის მოთხრობა“  შეიძინა.  სწორედ ეს ორი ნაწარმოები იქცა ერთგვარ 
შემაჯამებელ დოკუმენტად, რომელზეც სტატიის ავტორმა თავის მოსაზრება - პარალელური 
მონტაჟი ქართველი ერის ეთნოფსიქოლოგიური პორტრეტის შესაქმნელად - დააყრდნო, როგორც 
ნივთიერი და აზრობრივი შედეგი ქართველი ხალხის მიერ განვლილი ისტორიული გზისა, 
ვიდრე თვისობრივად ახალი ათასწლეულის  მიჯნამდე.

ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაურის
ლიტერატურული პერსონაჟის გენეზისისთვის

სტატია ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას პოემის „ალუდა ქეთელაურის“ გამოქვეყნებიდან 130 - 
წლისთავს. მასში განხილულია პოემის პერსონაჟთა (ალუდა) ლიტერატურული წარმომავლობის 
საკითხი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ავტორის ეს პერსონაჟი უკავშირდება ქართულ 
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მითოლოგიურ სივრცეს. უშუალოდ მის ცენტრალურ ფიგურას - ამირანს. ასევე, გაზიარებულია 
ცნობილი ლიტერატურათმცოდნეთა აზრი, რომ ამ პოემაში იგრძნობა კარკვეული ასოციაციური 
კავშირი ჰომეროსის პოემებთან. კვლევის დროს გამოთქმული ვარაუდები გამყარებულია 
მაგალითებით, ციტატებით  და დამოწმებულია შესაბამისი ლიტერატურული წყაროებით.

ათი მართალი ლექსი პოეზიის გადასარჩენად - მურმან ლებანიძე
ამ სტატიაში საუბარია ლიტერატურაზე, კონკრეტულად კი მეოცე საუკუნის იმ ქართველ 

ავტორებზე, რომელთა შემოქმედება მკითხველს ოცდამეერთე საუკუნეშიც სამაგიდო წიგნებად 
გადმოჰყვა. რომელთაც თანამედროვე ღირებულებებთან მიმართებით აქტუალობა არ დაკარგეს 
და ჩრდილში არ მოექცნენ. ამ ავტორებს შორისაა პოეტი მურმან ლებანიძე, რომლის 
შემოქმედებასაც (პირობითად ათი ლექსი) ვრცლად მიმოვიხილავთ ამ ესეისტური სტატიის 
ფორმატში.

ზოია ცხადაია
შოთა ნიშნიანიძის შემოქმედებითი პორტრეტი

ნაშრომში განხილულია შ. ნიშნიანიძის პოეზია, რომელშიც კარგად ჩანს პოსსტალინური 
ეპოქის მიზერული თავისუფლების შედეგი პოეტის ლირიკაში (ზოგადად, 60-იანელთა 
თაობაში): მეტი თავისუფლება, გახსნილობა, ყოფითი მოვლენების და ფაქტების პოეზიას 
გარდაქმნა... სიცოცხლის დიდი სიყვარული, გამორჩეული პოეტური სტილი, რომელიც სათავეს 
ქართული ხალხური სიტყვიერებიდან იღებს. 21-ე საუკუნეს შოთა ნიშნიანიძის პოეზია ახალი 
სიცოცხლის მიჰყვება.

მურმან ლებანიძე
ნაშრომი მოიცავს მურმან ლებანიძის შემოქმედებით პორტრტს – ადრეული წლების 

ლექსებიდან – სიცოცხლის ბოლომდე. განსაკუთრებით გამოყოფილია სიკვდილ-სიცოცხლის 
ასპექტები პოეტის ლირიკაში და სხვ. ... მრავალფეროვანი მისი პოეტიკა და გამორჩეული 
ინტონაცია; მისთვის ნაცადი ხერხია პროზაიზმი და ირონია – მორგებული პოეტურ სათქმელს; 
დრო, სიტუაცია, სათქმელის შინაარსი, განწყობა განაპირობებს მის პოეტურ ინდივიდუალიზმს. 
ლებანიძე 300-ზე მეტი რჩეული თარგმანის ავტორია.

მურმან ლებანიძის ოთახის ციკლის პოეტიკა
განხილულია 9 ნაწილისგან შემდგარი „ოთახის ციკლის“ ლექსები, რომლებშიც კარგად 

ჩანს პოეტის სულიერი მდგომარეობა ოთახის პერმეტულ, შემოსაზღვრულ სივრცეში ანუ – შინა 
სამყაროში. ყურადღება გამახვილებულია ტროპული მეტყველების საშუალებებზე.

პოეტი ლიტერატურის კულისებიდან (ფიქრია ლებანიძის სევდიანი ზღაპარი)
წერილში მოცემულია  ლიტერატურათმცოდნისა და პოეტის ფიქრია ლებანიძის ლირიკის 

მთავარი ასპექტები. უდროოდ გარდაცვლილი ახალგაზრდა შემოქმედის შეწყვეტილი ფიქრები. 
განსაკუთრებით ყურადღება მიქცეულია ფიქრია ლებანიძის პოეტურ-გამომსახველობით 
ხელწერაზე.

სტალინის ფენომენი მე-20 საუკუნის ქართული პოეზიის ნარატივში
ნაშრომში საუბარია სტალინის ფენომენზე, რომელიც კაცობრიობის ნაწილმა კერპად აქცია 

და მისი სახელი ბოლშევიკებისაგან, თვით სტალინისაგან უარყოფილ ღმერთს ჩაანაცვლა. 
კონიუნქტურას ამ მხრივ პოეზია მოერგო განსაკუთრებულად, როგორც უფრო მობილური, 
გამოხატვის თვალსაზრისით. სტალინისადმი მასობრივი სიყვარულის იდეას გამოხატავდნენ, 
ნებით თუ უნებურად, ქართველი პოეტებიც. ასე გაგრძელდა 1956 წლამდე. 1956 წლის 20 
აპრილიდან საქართველოში ღიად გაცხადდა „უსტალინობა“.

ორი ნაპირი, ორი სიმართლე
(90-იანი წლების საქართველოს ტრაგიკული მოვლენების შესახებ)

ქართველი მწერლის ზვიად კვარაცხელიას ნოველების კრებულის „ყიფლიბანდი“ და 
აფხაზი მწერლის, დაურ ნაჭყებიას, რომანის „ღამის ნაპირი“ განხილვის შედეგად, ნათლად ჩანს, 
რომ მწერლობა, მიუხედავად ექსტრემალური სიტუაციისა, მაინს ახერხებს მოვლენათა 
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ობიქტივაციას, რაც არის კიდეც მისი მისია, ამასთან აღნიშნულ ტექსტებში მკითზველს 
საშუალება ეძლევა, სამომავლო კოორდინაცია დაინახოს.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 Tsitsishvili 
Tamar 

Reception of 
Russian Classical 
Literature in 
Georgia: Pages of 

Issledovatel'skiy 
Zhurnal Russkogo 
Yazyka i Literatury.
http://www.journaliarll.

Tehran – Iran, 

Iranian 
Association of 

p. 65 – 82 
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History - Kita 
Abashidze
about Leo Tolstoy.
ISSN 2345-2498
e-ISSN 2476-3500

ir Russian Language 
and Literature

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
თამარ ციციშვილი

Reception of Russian Classical Literature in Georgia: Pages of History - Kita Abashidze
about Leo Tolstoy

ჩვენი წერილის მიზანია განვიხილოთ კიტა აბაშიძის მნიშვნელოვანი კვლევა „ლევ 
ტოლსტოის ახალი რომანი „აღდგომა“. სტატიაში გაანალიზებულია კიტა აბაშიძის 
კრიტიკული შეხედულებები ტოლსტოის რომანზე. რომანის მთავარი მოქმედი პირის 
ნეხლიუდოვის აღდგომამდე „პირველი ხანის  სულის ისტორია“ და აღდგომის შემდეგ მისი 
„სულის განახლების ისტორია“. კიტა აბაშიძე მკაცრად აფასებს ტოლსტოის რომანს და 
ფიქრობს, რომ ამ მხატვრულმა ტექსტმა არაფერი ახალი არ მისცა ევროპულ ლიტერატურას 
ფორმისა და აზრის მხრივ. კიტა აბაშიძისთვის მიუღებელია ტოლსტოის „პასიური და 
ასკეტური მოძღვრება“ - რაც შეიძლება მეტი ტანჯვით მოიპოვო სულის ხსნა. კიტა აბაშიძის 
აზრით, ტოლსტოი საინტერესოა ევროპის ლიტერატურისთვის, რადგან მან უმაღლესი 
საზოგადოების გადაგვარება და გათახსირება აღწერა და რადგან რუსეთის უმაღლესი 
საზოგადოება იგივე ქცევის იყო რაც საფრანგეთში, ინგლისსა და გერმანიაში, სწორედ ამ 
გარემოებამ გამოიწვია ევროპელების ყურადღება ამ რომანის მიმართ.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 მანანა კვაჭანტირაძე თავისუფლების კონცეპტი 

ოთარ ჭილაძის რომანებში
XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

2 დარეჯან მენაბდე „ვეფხისტყაოსნის“ 
ნავროცკისეული თარგმანის 
გამოქვეყნების გამო

„ქართულ-უკრაინული 
ლიტერატურულ-
კულტურული დიალოგი“, 
თბილისი, თსუ, 26 მარტი

3 მაია ნინიძე წერილების ადრესატთა და 
დოკუმენტებში
მოხსენიებულ პირთა 
იდენტიფიკაციის
მნიშვნელობა ცხოვრებისა და 
შემოქმედების
მატიანის შესადგენად

საერთაშორისო კონფერენცია
არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა -
ტენდენციები და გამოწვევები, 
თბილისი, 27 სექტემბერი

4 მაია ნინიძე ტექსტოლოგიური კვლევები მეოთხე საერთაშორისო 
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მწერალთა
ბიობიბლიოგრაფიების 
შესაქმნელად

კონფერენცია:
ისტორია, ხელოვნება, 
ლიტერატურა და
კულტურა შავი ზღვის 
რეგიონსა და სამხრეთ
კავკასიაში, თბილისი, 2019

5 მაია ჯალიაშვილი ჩაკეტილი სისტემის რღვევა 
(ოთარ ჭილაძის რომან 
„გოდორის“ მიხედვით)

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

6 მაია ჯალიაშვილი მეტაჟანრული რომანის 
პოეტიკა

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 
და კულტურა“. ეძღვნება პოეტ-
აკადემიკოს მუხრან 
მაჭავარიანის დაბადების 90 
წლისთავს. ქართულ-
ამერიკული უნივერსიტეტი, 
საქართველო, თბილისი, 24-25 
სექტემბერი

7 მაია ჯალიაშვილი ნარატივის თავისუფლება სემიოტიკის მე-9 სამეცნიერო 
კონფერენცია, 9 ნოემბერი, 
ილია ჭავჭავაძის სახლ-
მუზეუმი, საგურამო

8 გოჩა კუჭუხიძე „კრწანისის ყაყაჩოები“ და 
უფლისციხესთან ხილული 
„სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი“

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

9 გოჩა კუჭუხიძე „გალობა ქართული ხმით“ 
(შოთა ნიშნიანიძის პოეზია)

ლექსმცოდნეობის მე-13 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 20-21 ივნისი

10 თამარ შარაბიძე კულტურათა დიალოგი 
გრძელდება 

ჯემალ აჯიაშვილის 
დაბადებიდან 75 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, 
21-22 მარტი
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11 თამარ შარაბიძე მთარგმნელის საერთაშორისო 
დღისადმი მიძღვნილი V 
სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, 
30 სექტემბერი.

12 თამარ შარაბიძე ნიკო ნიკოლაძის ერთი 
კრიტიკული წერილის - „ჩვენი 
მწერლობა“ - მნიშვნელობის 
შესახებ

იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი 
ქართველოლოგიური 
სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ,  
28. 10. 2019

13 მანანა კვატაია „ბედნიერი ტანჯულის“ 
ლიტერატურულ და  
პოლიტიკურ ველთა 
ექსისტენციური  ვექტორების 
მიმართებისათვის 

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

14 მანანა კვატაია რეპრესირებულ მწერალთა 
პორტრეტებიდან - ლევან 
ხაინდრავა

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 
და კულტურა“. ეძღვნება პოეტ-
აკადემიკოს მუხრან 
მაჭავარიანის დაბადების 90 
წლისთავს. ქართულ-
ამერიკული უნივერსიტეტი, 
საქართველო, თბილისი, 24-25 
სექტემბერი

15 მანანა კვატაია „ზედმეტად ქცეული“ 
ადამიანების პორტრეტები 
1950-1951 წლების საარქივო 
მასალებიდან

სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყებიდან სკკპ მე-20 
ყრილობამდე (1941-1956)“. 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, 
თბილისი, 17 მაისი

16 ლალი ავალიანი ვაჟა-ფშაველას „ალუდა 
ქეთლაურის“ ივნევისეული და 
დერჟავინისეული თარგმანები

„ალუდა ეთელაურის“ 
დაწერიდან 130 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილისამეცნიერო სესია, 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, თბილისი, 19 
მაისი 

17 ნონა კუპრეიშვილი ჟურნალიზმიდან 
მწერლობამდე

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
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ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

18 ნონა კუპრეიშვილი ზვიად გამსახურდია, გურამ 
ასათიანი : პოლემიკა 
კულტურული ორიენტაციის 
გარშემო

ზვიად გამსახურდიას 
დაბადებიდან 80 წლისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
11 აპრილი, 2019 წ.

19 ნონა კუპრეიშვილი სიტყვათა ომი 
ტოტალიტარიზმის 
კონტექსტში (ჰერტა მიულერის 
სამი რომანის მიხედვით)

სემიოტიკის მე-9 სამეცნიერო 
კონფერენცია, 9 ნოემბერი, 
ილია ჭავჭავაძის სახლ-
მუზეუმი, საგურამო

20 ინგა მილორავა დაბრუნება სოხუმის 
გრძნობიერ ველში (გურამ 
ოდიშარია, ,,სოხუმში 
დაბრუნება’’)

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

21 ინგა მილორავა კოლაუ ნადირაძის პოეზიის 
მხატვრული სისტემა

მე-4 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
„თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება“. 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, 
ქუთაისი, 18-19 ოქტომბერი

22 ინგა მილორავა ოთარ ჭილაძის მითოპოეტური 
სივრცე

ფოლკლორისტთა 55-ე 
კონფერენცია, ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 5 
ივნისი

23 ადა ნემსაძე ნარატიული ხერხები ნინო 
ხარატიშვილის რომანში „მერვე 
სიცოცხლე (ბრილკას“)

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 
და კულტურა“. ეძღვნება პოეტ-
აკადემიკოს მუხრან 
მაჭავარიანის დაბადების 90 
წლისთავს. ქართულ-
ამერიკული უნივერსიტეტი, 
საქართველო, თბილისი, 24-25 
სექტემბერი

24 ადა ნემსაძე, მანანა 
შამილიშვილი

ემიგრანტული გაზეთი 
„საქართველო“, როგორც 
ეროვნული იდენტობის 
პროპაგანდისტი მეორე 
მსოფლიო ომის დროს

მე-4 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
„თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
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ჰუმანიტარული აზროვნება“. 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, 
ქუთაისი, 18-19 ოქტომბერი

25 ადა ნემსაძე, მანანა 
შამილიშვილი

კარიკატურა, როგორც 
ანტისაბჭოთა პროპაგანდის 
იარაღი მეორე მსოფლიო ომის 
დროს

სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყებიდან სკკპ მე-20 
ყრილობამდე (1941-1956)“. 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, 
თბილისი, 17 მაისი 

26 მანანა შამილიშვილი „კარიკატურა, როგორც 
ნაცისტური სარედაქციო 
პოლიტიკის ვიზუალიზების 
ხერხი და ანტიბოლშევიკური 
იდეოლოგიური იარაღი“

VII საერთაშორისო 
კონფერენცია „სივრცე, 
საზოგადოება, პოლიტიკა“, 20-
22 ივნისი, თბილისი, თსუ

27 ანა ლეთოდიანი სიმბოლოს ფუნქცია ქართული 
შუა საუკუნეების ისტორიული 
ჟანრის ტექსტების მიხედვით
(„ისტორიანი და აზმანი 
შარავანდედთანი“, „ცხოვრება 
მეფეთ მეფისა თამარისი“)

ბიზანტინისტიკის 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. 11-14 
ოქტომბერი

28 ანა ლეთოდიანი „ისტორიანი და აზმანი 
შარავანდედთანის“ ერთი 
პასაჟის გააზრებისათვის
(ლაშა-გიორგის შობის 
ეპიზოდი)

მე-4 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
„თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება“. 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, 
ქუთაისი, 18-19 ოქტომბერი

29 საბა მეტრეველი გრიგოლ ორბელიანის 
თეატრალური ესთეტიკა

მე-4 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
„თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება“. 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, 
ქუთაისი, 18-19 ოქტომბერი

30 საბა მეტრეველი გრიგოლ ორბელიანი და 
სასცენო ხელოვნება საარქივო 
მასალების მიხედვით

საერთაშორისო კონფერენცია
არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა -
ტენდენციები და გამოწვევები, 
თბილისი, 27 სექტემბერი

31 საბა მეტრეველი საბჭოთა კულტურის 
ტოტალიტარული სტილისტიკა

თბილისი, 22 მარტი 

32 საბა მეტრეველი იაკობ გოგებაშვილისა და 
დუტუ მეგრელის პოლემიკის 
პერიპეტიები

იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი კონფერენცია, 
გორის უნივერსიტეტი, 12 
ივნისი 
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33 მაკა ჯოხაძე პოლიტიკისა და 
ლიტერატურის 
ამბივალენტური მთლიანობა
ზაირა არსენიშვილის 
რომანებში

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი 

34 მაკა ჯოხაძე რეკვიემიდან საგალობლებამდე 
(გენო კალანდიას პოეზია)

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 
და კულტურა“. ეძღვნება პოეტ-
აკადემიკოს მუხრან 
მაჭავარიანის დაბადების 90 
წლისთავს. ქართულ-
ამერიკული უნივერსიტეტი, 
საქართველო, თბილისი, 24-25 
სექტემბერი

35 ირინა ნაცვლიშვილი ბერძნულ ქრონოგრაფთა 
ცნობების მხატვრული 
ინტერპრეტაცია „ასწლოვანი 
მატიანის“ კონტექსტში

საქართველო - ბიზანტია - 
ქრისტიასნული აღმოსავლეთი, 
ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრი, თბილისი, 18-20 
ივნისი

36 ირინა ნაცვლიშვილი ბიზანტიურ წყაროებთან 
მიმართების 
მსოფლმხედველობრივი და 
კულტურული მარკერები 
ჟამთააღმწერლის თხზულებაში

ბიზანტინისტიკის 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. 11-14 
ოქტომბერი

37 ირინა ნაცვლიშვილი „კოლაელ ყრმათა მარტვილობა“ 
და კულტურული იდენტობის 
პრობლემა

მე-4 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
„თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება“. 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, 
ქუთაისი, 18-19 ოქტომბერი

38 ეკა ჩიკვაიძე ფსალმუნის თანამედროვე 
ქართული რედაქციები

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეყი, თბილისი, 21-
22 მარტი

39 ეკა ჩიკვაიძე პრექრისტიანული 
ლიტერატურული 
გამოცდილება და ქართული 
ჰაგიოგრაფია

საქართველო - ბიზანტია - 
ქრისტიასნული აღმოსავლეთი, 
ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრი, თბილისი, 18-20 
ივნისი

40 ეკა ჩიკვაიძე, ნანა 
მრევლიშვილი

კიმენური აგიოგრაფია და 
ქართული აგიოგრაფიული 
კანონი  

ბიზანტინისტიკის 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტი. 11-14 
ოქტომბერი

41 ეკა ჩიკვაიძე, ნანა 
მრევლიშვილი

აგიოგრაფიული ტექსტის 
ფორმირების ძირითადი 
პრინციპები და მისი მიმართება 
ადრებიზანტიურ 
აგიოგრაფიულ ტექსტთან

მე-4 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
„თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება“. 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, 
ქუთაისი, 18-19 ოქტომბერი

42 მზია ჯამაგიძე ირონია, როგორც საბჭოთა 
სოციალური სინამდვილის 
გაცნობიერების გზა

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

43 ლევან გელაშვილი ეკფრასისი და ფოტოგრაფიულ-
ბინოკულარული თხრობის 
თავისებურებები ნიკო 
ლორთქიფანიძის 
მინიატურებში

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

44 გია არგანაშვილი იგავური ლიტერატურის 
გავლენა პოსტსაბჭოთა 
საქართველოს პოლიტიკურ 
პროცესებზე

XIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“. 
XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25 
– 27 სექტემბერი

45 გია არგანაშვილი ხალხური ლექსი, როგორც 
მომთაბარე  ცხოვრების მატიანე

ფოლკლორისტთა 55-ე 
კონფერენცია, ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 5 
ივნისი

46 გია არგანაშვილი ათი მართალი ლექსი 
შემოქმედებითი 

ლექსმცოდნეობის მე-13 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
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პორტრეტისთვის (შოთა 
ნიშნიანიძე)

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 20-21 ივნისი

47 ზოია ცხადაია შოთა ნიშნიანიძის 
შემოქმედებითი პორტრეტი

ლექსმცოდნეობის მე-13 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 20-21 ივნისი

48 ზოია ცხადაია გიორგი ძიგვაშვილი სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყებიდან სკკპ მე-20 
ყრილობამდე (1941-1956)“. 
შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, 
თბილისი, 17 მაისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

დარეჯან მენაბდე
„ვეფხისტყაოსნის“ ნავროცკისეული თარგმანის გამოქვეყნების გამო

მოხსენებაში განხილულია „ვეფხისტყაოსნის“ უკრაინული თარგმანები და 2017 წელს თსუ-ს მიერ 
გამოცემული წიგნი - „ვინ მოყვარესა არ ეძებს...“, რომელშიც შესულია  მიკოლა გულაკის 
„რუსთველოლოგიურ ძიებებთან“ და „ვეფხისტყაოსნის“ ოლექსანდრ ნავროცკისეულ პირველ 
უკრაინულ თარგმანთან დაკავშირებული მასალები, აგრეთვე, ნავროცკისეული თარგმანის 
შემორჩენილი მონაკვეთები.

მაია ნინიძე
წერილების ადრესატთა და დოკუმენტებში მოხსენიებულ პირთა იდენტიფიკაციის

მნიშვნელობა ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანის შესადგენად
მოხსენებაში საუბარია იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია წერილების ადრესატების და 

საარქივო დოკუმენტებში მოხსენიებული პირების იდენტიფიკაცია ბიობიბლიოგრაფიის შესაქმნელად. 
მასში განხილულია არაერთი საინტერესო შემთხვევა და ვრცლად არის საუბარი ხელნქწერთა 
ეროვნულ ცენტრში დაცულ 15 დოკუმენტზე, რომლებიც აღწერილობაში გრიგოლ ორბელიანს 
უკავშირდებოდა და აღმოჩნდა, რომ თითოეულ მათგანში მოხსენიებული ორბელიანი არის მისი ძმა- 
ზაქარია და არა გრიგოლი.

ტექსტოლოგიური კვლევები მწერალთა ბიობიბლიოგრაფიების შესაქმნელად
მოხსენებაში საუბარია სხვადასხვა სახის ტექსტოლოგიურ კვლევებზე, რომლებიც საფუძვლად 

უდევს მატიანის შექმნას. განსაკუთრებული ყურადღება არის გამახვილებული სხვა პირთა მიერ 
მწერლისთვის გაგზავნილ წერილებზე და მათზე გრიგოლ ორბელიანის მიერ გაკეთებულ 
მინაწერებზე. ვრცლად არის საუბარი სამხედრო მინისტრ ალექსანდრე ჩერნიშოვის მიერ გაგზავნილ 
წერილებზე და გრიგოლ ორბელიანის გაუგზავნელ პასუხზე, რომელშიც კარგად ჩანს მისი 
დამოკიდებულება ამ მაღალჩინოსნისადმი.

მანანა კვატაია
რეპრესირებულ მწერალთა პორტრეტებიდან - ლევან ხაინდრავა 

მოხსენებაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ავტორის მიერ  მიკვლეული 
ახლადგამოვლენილი დოკუმენტური მასალის გათვალისწინებით  წარმოდგენილია მეოცე საუკუნის 
საინტერესო, მაგრამ ნაკლებად შესწავლილი მწერლის ლევან ხაინდრავას პორტრეტი. ჩინეთიდან 
სამშობლოში დაბრუნებული ხაინდრავა 1951 წელს დააპატიმრეს და ანტისაბჭოთა საქმიანობისათვის 
ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯეს. მოხსენებაში საუბარია ლევან ხაინდრავას შემოქმედებით გზაზე, 
მის მწერლურ ინდივიდუალიზმზე, მის ადგილზე მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურის 
ისტორიაში და სხვ. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ხაინდრავას რომანს „ჟამი მეექვსე“, 
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რომლის ქართული თარგმანი მხოლოდ 2016 წელს გამოქვეყნდა. 
ადა ნემსაძე

ნარატიული ხერხები ნინო ხარატიშვილის რომანში „მერვე სიცოცხლე (ბრილკას“)
„მერვე სიცოცხლე“ საოჯახო რომანია, იგივე თაობათა რომანი, რთული და მრავალშრიანი 

ტექსტი რამდენიმე ძირითადი და უამრავი შენაკადი ამბით. ამიტომ მისი კვლევა ნარატოლოგიის 
მეთოდის გამოყენებით განსაკუთრებით საინტერესოა. ტექსტი 8 ნაწილისაგან შედგება - „მერვე 
სიცოცხლე“ მძიმე ეპოქის რეალურ სურათს აღადგენს რამდენიმე თაობის ტრაგიკული თავგადასავლის 
თხრობით. რომანი წრიული სტრუქტურისაა – დასაწყისი წიგნის ფინალში კიდევ ერთხელ მეორდება. 
რომანის გეოგრაფია საკმაოდ მრავალფეროვანია, ქრონოტოპი კი – უაღრესად რთული. სწორედ ამ 
ამბების მწერლისეული დალაგება, გადაბმა, პარალელური თხრობა ქმნის იმ გამორჩეულ ნარატივს, 
რომელიც ასე იზიდავს მკითხველს. რაც შეეხება კომპოზიციას, გადაწყვეტა აქაც ორიგინალურია: 
თითოეულ თავს თავისი საკუთარი კომპოზიციური ღერძი გააჩნია, საკუთარი კვანძი, ამბის 
განვითარება, კულიმინაცია და კვანძის გახსნა. ამიტომაც ხშირია აზრობრივი თუ ემოციური 
გრადაციები, ამბავი ხან უაღრესად დაძაბულია, ხანაც შედარებით მშვიდდება. რაც შეეხება თხრობის 
პრინციპს, იგი ლინეალურია (ანუ ქრონოლოგიურად ვითარდება) თითოეული თავის ფარგლებში, 
თუმც თავად ეს თავები არაა დალაგებული ქრონოლოგიური პრინციპით. თვალთახედვათა, თხრობის 
ტიპებისა და დროითი სტრუქტურების მრავალფეროვნება, ფართო ქრონოტოპული მოდელი, რთული 
კომპოზიციური ხაზების დალაგება, ერთმანეთში გადასვლა და განვითარება, პერსონაჟთა 
განსაკუთრებით მდიდარი გალერეა – ესაა ყველაფერი ის, რაც ერთობლიობაში ამ უდავოდ 
საინტერესო რომანს ნარატოლოგიური კვლევისთვის ესოდენ საინტერესოს ხდის.  

მანანა შამილიშვილი
„კარიკატურა, როგორც ნაცისტური სარედაქციო პოლიტიკის ვიზუალიზების ხერხი და 

ანტიბოლშევიკური იდეოლოგიური იარაღი“
ბერლინში გამომავალ ნაცისტურ გაზეთ „საქართველოში“ დასტამბული კარიკატურების  

სემიოტიკურ ანალიზზე დაყრდნობით  წარმოვაჩინეთ ქართველ კარიკატურისტთა მამხილებელი 
ხელწერა.  ვიზუალური ნარატივით გაცხადებულ ამ პროპაგანდისტულ გზავნილებში ნათლად 
იკვეთება სტალინური რეჟიმის მთელი სისასტიკე და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სულისკვეთება. 

კვლევის თეორიულ ჩარჩოდ მოვიშველიეთ პრესის საბჭოთა-კომუნისტური კონცეფცია, 
ცნობილი ამერიკელი მედიამკვლევრების: ფრედერიკ ზიბერტის, თეოდორ პეტერსონისა და უილბერ 
შრამის „პრესის ოთხი თეორიიდან“; აგრეთვე - უილიამ ჰახტენის პრესის რევოლუციური კონცეფცია. 
კვლევის მეთოდად შევარჩიეთ კონოტაციული სემიოტიკური ანალიზი. ამ გზით უკეთ გამოიკვეთა 
არავერბალური სემიოტიკური სისტემის გამოყენების მიზანიც, რაც ვერბალური კოდით 
გადმოცემული გზავნილის გაძლიერებას ემსახურება. საბოლოო ჯამში, აღნიშნული მეთოდოლოგიით 
კარიკატურათა ალეგორიული სიმართლის წაკითხვა  შესაძლებლობას გვაძლევს, მკაფიოდ 
წარმოვადგინოთ ეპოქის სურათი, გამოვავლინოთ საბჭოთა რეჟიმის ძალმომრეობითი  ხასიათი.  

ანა ლეთოდიანი
სიმბოლოს ფუნქცია ქართული შუა საუკუნეების ისტორიული ჟანრის ტექსტების მიხედვით

(„ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“, „ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი“)
ისტორიული ჟანრის ტექსტებში სიმბოლოები „მეტყველი ფაქტებია“, რომლებიც გვეხმარება 

ამოვიცნოთ ინდივიდთა ბუნება, თუ მთელი ეპოქის ხასიათი.  (ერნსტ კასირერი). სიმბოლოს არაერთ 
ქართულ ისტორიულ თხზულებაში ვხვდებით, მაგრამ ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა თამარ 
მეფის პირველ მატიანედ აღიარებული უცნობი ავტორის „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“.  
ყურადღებას იქცევს ამ ტექსტის ბოლოს დართული იამბიკო:

„მეფემ მთავარი, სიონი და წყარონი
ჭაბუკი, ქალწული, ებგური საებგურო

აღვირი კიცუთა, თუალნი და ისრაელი,
გოდოლი, მენავე, სახლი და მამაცა,

მეგვიპტელი ცხენი, ლაზარე და ქუდი“
იამბიკოს სიმბოლოების შინა-არსის „ამოკითხვა“ გვაფიქრებინებს, რომ  მასში ნაჩვენებია თამარის გზა 
მეფობიდან წმინდანობისაკენ/წმინდანობამდე. იგი არსობრივად შეესაბამება თამარის პირველი 
ისტორიის საერთო იდეურ კონტექსტს, ალბათ ამიტომაც შეუტანია უცნობ მემატიანეს ის თავის 
თხზულებაში. საანალიზოდ წარმოდგენილი იამბიკო მოწმობს, რომ როგორც ჟაკ ლე გოფი აღნიშნავს, 
პოლიტიკური პროცესების ისტორია გარკვეული შინაგანი ფაქტორების: ნიშნებისა და სიმბოლოების 
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შესწავლის გარეშე წარმოუდგენელია.

„ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანის“ ერთი პასაჟის გააზრებისათვის
(ლაშა-გიორგის შობის ეპიზოდი)

თამარ მეფის პირველ მატიანედ წოდებულ „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანში“ ლაშა-
გიორგის შობის შესახებ ნათქვამის: „ვითარ იქმნა სარას ზე, გინა თუ რაქაელისსა, ანუ თუ 
ელისაბედისსა და უფროსღა ანნასსა და ვიკადრო მარიამისსა. მიუდგა თამარ განწმენდილთა გონებითა 
და ტაძარი ღმრთისა აღმსაჭუალულისა სანთლითა სხეულისათა, მჴურვალითა გულითა და 
განათლებულთა სულითა ტაბაჴმელისა ბეთლემ-მყოფელმან მუნ შვა ძე, სწორი ძისა ღმრთისა, და 
უწოდა სახელი აჴოვნისა მის მამისა თჳსისა გიორგი და ესევითარისა მას დღეკეთილობასა შინა 
იხილეს ყრმა ახალი, პირველ საუკუნეთა განწესებული ძედ მეფისა, მეფედ, შვილად ცხებულისა 
დავითიანად“.
ერთ - ერთი მოსაზრებით, ისტორიკოსის სიტყვები, ორთოდოქსული ქრისტიანული შეხედულებით, 
უსაშველო მკრეხელობაა, რადგან თამარი გათანაბრებულია ღვთისმშობელთან, ლაშა-გიორგი კი, 
ქრისტესთან. მემატიანის ასეთი საქციელი შესაძლებელია მესიანისტური იდეის არსებობით აიხსნას 
(ა.ბაქრაძე). მიგვაჩნია, რომ მემატიანე მკრეხელობას ნამდვილად არ სჩადის. ამ შემთხვევაში, მისი 
სიტყვები სიმბოლურად უნდა გავიაზროთ. უცნობი ისტორიკოსისაგან თამარის, ბაგრატიონი მეფის 
ღვთაებრივ წარმომავლობაზე ყურადღების გამახვილება შესაძლებელია დაკავშირებული ყოფილიყო 
თამარის, ქალი - მმართველის პოზიციების გამყარებასთან.

საბა მეტრეველი
გრიგოლ ორბელიანი და სასცენო ხელოვნება საარქივო მასალების მიხედვით

ნაშრომში მოცემულია სასცენო ხელოვნებასთან პოეტის შეხების ქრონოლოგიური  პანორამა, 
გამოკრებილია ყველა მასალა, რომელბშიც არეკლილი იყო მისი შეხება საოპერო, საბალეტო თუ 
დრამატულ თეატრთან. სათეატრო ხელოვნების მიმართ გრიგოლ ორბელიანის განსაკუთრებულმა 
ინტერესმა და სიყვარულმა განაპირობა ისიც, რომ ამდენმა ნანახმა და განცდილმა მასში კრიტიკოსის 
უნარები განავითარა. ის არ ყოფილა გულუბრყვილო შემფასებელი მხატვრული მოვლენისა. 
საილუსტრაციოდ პოეტის ეს რეპლიკაც გამოდგება: „იმჟამად თეატრები (იგულისხმება 1834 წელი და 
პეტერბურგი - ს.მ.)  ბრწყინავდნენ ბალეტებით „კიაკინგი“, „დამარცხებული უღმერთო“, „ვაი 
ჭკუისაგან“, „სევილიელი  დალაქი“ და ყველას ვერც გაიხსენებ კაცი. და მე უკვე თავად გავხდი მკაცრი 
შემფასებელი მსახიობის ტალანტისა“. რაოდენ სამწუხაროა, რომ სათეატრო კრიტიკის მისეული 
ჩანაწერები არ მოიპოვება, თუმცა ადვილი წარმოსადგენია, რამდენად ბასრი იქნებოდა მის მიერ 
გამოთქმული შენიშვნები.

კიდევ ერთი, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ერთდროულად წარმოაჩენს გრიგოლ 
ორბელიანის, როგორც დიდი თეატრალის ანტურაჟს, ისე - მის ესთეტიკასაც. 1867 15 სექტემბერს 
ალექსანდრე ოლდენბურგელისთვის გაგზავნილ წერილში ვკითხულობთ: „რუსული თეატრი ძალზედ 
კარგია; იტალიური ოპერა გამოირჩევა ახალის პრიმადონით, რომელიც შესანიშნავადა მღერის, მაგრამ 
ძალზედ, ძალზედ შეუხედავია და ამის გამო მე მას ვუსტვენ. აბა, შენ რას იზამდი?“ 

რაოდენ უცნაური და მრავლისმთქმელია ის, რომ 63 წლის პოეტს შეუძლია (თანამედროვე 
ტერმინით თუ ვიტყვით) ტინეიჯერივით მოიქცეს - იჯდეს ოპერის თეატრში, უსმენდეს გამართულ 
ვოკალს, მაგრამ არ მოსწონდეს მომღერლის ვიზუალი და თავგამოდებით უსტვენდეს პარტერიდან. 
ასეთი გრიგოლ ორბელიანის წარმოდგენა მართლაც, რომ ზუსტად გამოკვეთს მის არტისტულ 
პროფილს!

საბჭოთა კულტურის ტოტალიტარული სტილისტიკა
საბჭოთა ლიტერატურული პრაქტიკის ერთიანი, ყოვლისმომცველი მეთოდი, სტალინური 

პერიოდის ესთეტიკური კოდექსი, რომელსაც სოციალისტური რეალიზმი უწოდეს, ფაქტობრივად, 
პოლიტიკური პოსტმოდერნიზმი იყო. მენტალიტეტი საბჭოთა კავშირის კულტურული ტრადიციის ამ 
იდეოლოგიური პარადიგმის კომპონენტისა დღევანდელი გადასახედიდან სრულიად პარადოქსულად 
გამოიყურება. მხატვრული შემოქმედების საყოველთაო მეთოდი – სოციალისტური რეალიზმის 
სტალინური მეთოდის იდეურ-ესთეტიკური შინაარსი გულისხმობდა კომუნისტურ პარტიულობასა 
და ხალხურობას, რომელიც შერწყმული იყო კომუნისტურ ჰუმანიზმთან. სოციალისტური რეალიზმის 
მთავარ მოწოდებად სწორედ, კომუნიზმის მშენებლობისათვის ხალხის მასების რევოლუციისათვის 
აღფრთოვანება გამოცხადდა. 
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სოციალისტური რეალიზმის კონცეფცია არ დაბადებულა სახელოვნებო შემოქმედებითს 
წრეებში. ის შეიმუშავეს ნომენკლატურულმა პოლიტიკოსებმა და თეორეტიკოსებმა. ამდენად, 
სოციალისტური რეალიზმი, როგორც „ფორმალისტური ავანგარდის სრული ანტითეზა“ (გროისი), 
დაუპირისპირდა მოდერნისტულ პარადიგმას. სოციალისტური რეალიზმი გახდა ერთადერთი 
„კანონიკური“ მოძღვრება, ნორმატიული სახელოვნებო დოგმა, რომელმაც შეცვალა უნივერსალური 
კანონი მოდერნიზმისა. 1932 წელს ტოტალიტარულმა რეჟიმმა აკრძალა მოდერნისტულ-
ავანგარდისტული ხელოვნება და 1934 წელს შექმნა სინამდვილის გარდაქმნის პოლიტიკურ-
ესთეტიკური პროექტი, სოციალისტური რეალიზმის სახით. ფაქტობრივად, ხელოვნებასა და 
კულტურაში მოდერნიზმის დომინაციის პირობებში ხელოვნურად, მაგრამ მაინც დამკვიდრდა ახალი 
ფსევდოხელოვნება. საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბდა მოდერნიზმის წინააღმდეგ, მასთან 
დაპირისპირებული აშკარად გამოკვეთილი  ახალი მეთოდი – პოლიტიკური პოსტმოდერნიზმი – 
სოციალისტური რეალიზმის სახით. რა თქმა უნდა, ის ხასიათდებოდა წმინდად პოლიტიკური 
პარამეტრებით – კლასობრივი, პარტიული, იდეოლოგიური კრიტერიუმებით. ამ ტიპის 
ლიტერატურამ, როგორც შემეცნების ფორმირების ახალმა ტიპმა, შეასრულა არა მხოლოდ საერო, 
არამედ რელიგიური ფუნქცია. სოცრეალიზმი გახდა ფენომენი მასობრივი კულტურისა, ის იყო 
ელემენტი საბჭოთა ცივილიზაციისა, ნაწილი მისი სოციო-კულტურული ორგანიზმისა. 

იაკობ გოგებაშვილისა და დუტუ მეგრელის პოლემიკის პერიპეტიები
„დედაენის“ 1907 წლის 22-ე გამოცემაზე მუშაობის პერიოდში იაკობ გოგებაშვილი დადგა 

არჩევნის პირისპირ: დედაენის საკითხავ ნაწილში უნდა შეეტანა ან იოსებ ბაქრაძის „მე ქართველი ვარ“, 
ან დუტუ მეგრელის „პატარა ქართველი“. ორი მიზეზი არსებობდა გადაწყვეტილების მისაღებად: 
პირველი - მეგრელი ავტორების წახალისება და მათი ბუნებრივი ჩართულობის ხაზგასმა მიმდინარე 
ლიტერატურულ პროცესებში და მეორე, ალბათ, ნიჭის ფაქტორი, რომლის მთავარი განმსაზღვრელი, 
მხატვრულ დონესთან ერთად, ლექსის სპეციფიკა, კერძოდ, მისი საბავშვო ხასიათიც უნდა ყოფილიყო 
- ყმაწვილთათვის ადვილად დასამახსოვრებელი და დასასწავლი სწავლების პირველსავე ეტაპზე.

ავტორები ყოველთვის მტკივნეულად აღიქვამდნენ ნებისმიერ ჩარევას  და ბუნებრივი პროტესტი 
გაუჩნდა დუტუ მეგრელსაც. 1907 წლის ჟურნალ „ნიშადურის“   10 აპრილის 38-ე ნომერში (გვ. 10-11) 
მან დაბეჭდა „შენიშვნა“, რომელშიც განმარტა: „ჯეჯილში“ „და სიკვდილის“ მაგიერ დაბეჭდილია 
„სიამ-ტკბილი“, თუმცა მე პირადად თანახმა არა ვარ ამისთანა შესწორებისა. ამის გარდა, პოეტმა 
გააპროტესტა ისიც, რომ „დედაენაში“ მისი ლექსი მოთავსებული იყო სხვა  „ამერ-იმერ ქართველთა 
სიმღერებს“ შორის  და, რომ გამოტოვებული იყო მესამე სტროფი, რაც, მისი აზრით, „ლექსს თუ არ 
ახდენს, არაფერს მატებს“. ამას გარდა, დუტუ მეგრელი გულისწყვეტით წერდა იმის შესახებაც, რომ  
„სარჩევში, სადაც ავტორები ჰყავს  აღნიშნული ბ. გოგებაშვილს, ამ ლექსის ავტორზე ხმას არ იღებს და 
გამოდის, მის წინასიტყვაობასთან  მინაწერ შენიშვნის მიხედვით, რომ ეს ლექსიც ან თავად ბ. იაკობს 
უნდა ეკუთვნოდეს, ან ხალხური უნდა იყოს“. დუტუ მეგრელის წერილი მთავრდება  
მრავლისმთქმელი ემოციური ფრაზით „ეს სრული აბუჩად აგდებაა მწერლისა!..“

„შენიშვნას“ მაშინვე გამოეხმაურა იაკობ გოგებაშვილი და ამავე ჟურნალის 42-ე ნომერში დაბეჭდა 
საპასუხო წერილი სათაურით „უცნაური ბრალდება (პასუხად ბ-ნს დუტუ მეგრელს)“. სწორედ, ამ 
საინტერესო პოლემიკის შესახებაა საუბარი სტატიაში.

ირინა ნაცვლიშვილი
ბიზანტიურ წყაროებთან მიმართების მსოფლმხედველობრივი და კულტურული მარკერები 

ჟამთააღმწერლის თხზულებაში
მოხსენებაში აღნიშნული იყო, რომ შუა საუკუნეების ქართული საისტორიო მწერლობა 

განუყოფელი ნაწილია თავისი ეპოქის სააზროვნო და შემოქმედებითა პროცესისა, რომელიც, ერთი 
მხრივ, ბიბლიურ-პარადიგმული სახისმეტყველებით წარმოგვიდგება, მეორე მხრივ კი, თანადროული 
ცივილიზებული სივრცის სრულუფლებიან წევრად ყოფნის სამართლიან ამბიციას ავლენს. ამგვარი 
მსოფლმხედველობრივი და კულტურული მარკერები, ჟანრობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
სხვადასხვა ფორმით გამოვლინდა ძველი ქართული მწერლობის ყველა დარგში, მათ შორის, 
ისტორიოგრაფიაშიც.  აღნიშნული თვალსაზრისით, საინტერესო სურათს წარმოგვიდგენს 
ბიზანტიური და ადრექრისტიანული პერიოდის რამდენიმე ბერძნული წყაროს მიმართ XIV საუკუნის 
უცნობი ქართველი  ისტორიკოსის დამოკიდებულების მსოფლმხედველობრივი და  სტილური 
მახასიათებლები. მატიანის ზოგიერთ ეპიზოდს ბერძნული ქრონოგრაფების ნარატივების კვალი 
ატყვია, თუმცა მათი ფუნქცია თხზულების კონტექსტში, უმთავრესად, ქართულ სივრცეში მიმდინარე 
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მოვლენებთან შედარებაა;  აღსანიშნავია, რომ  ჟამთააღმწერელი შემოქმედის თავისუფლებით უდგება 
თავის წყაროებს და რამდენადმე სახეცვლილად, ზოგიერთი სახეობრივი დეტალის დამატებით 
წარმოგვიდგენს. მემატიანის მიერ დამოწმებული ცნობები საფიქრებელს ხდის, რომ, დასახელებული 
წყაროებს გარდა, იგი  შეიძლება სხვა  დოკუმენტებითაც სარგებლობდა, თუმცა მითითებული და 
სავარაუდო ტექსტების შედარების საფუძველზე, ცხადი ხდება, რომ ქართველ მემატიანეს წყაროს (თუ 
წყაროების) ფაქტობრივ მონაცემებში  რიგი სახისმეტყველებითი კორექტივები შეაქვს.

ჟამთააღმწერლის თხზულების მოხსენებაში განხილული  ვრცელი პასაჟების ანალიზი ცხადად 
ავლენს, რომ  წყაროთა  ქრონოგრაფიულ ნარატივს ქართველი მემატიანე გარდაქმნის ახალ ესთეტიკურ 
დისკურსად, რომელშიც საქართველოს ისტორია წარმოდგენილია  კაცობრიობის მარადიული თუ 
რომაულ-ბიზანტიური მოვლენების საერთო კონტექსტში; მიზანმიმართული აქცენტები  თვალსაჩინოს 
ხდის თანადროული  ეროვნული ცნობიერების მსოფლმხედველობრივ და კულტურულ მარკერებს.

„კოლაელ ყრმათა მარტვილობა“ და კულტურული იდენტობის პრობლემა

მოხსენებაში განხილული იყო X საუკუნის ათონის  ქართულ მრავალთავში შემონახულ მცირე 
მოცულობის, მაგრამ მრავალმხრივ საინტერესო ტექსტთან,  „კოლაელ ყრმათა მარტვილობასთან“, 
დაკავშირებული პრობლემატიკა; კერძოდ, ის, რომ, მიუხედავად მისი აღმოჩენიდან გასული დიდი 
დროისა, მაინც ვერ  ხერხდება თხზულების დაწერისა თუ მასში გადმოცემული მოვლენების მეტ-
ნაკლებად ზუსტად დათარიღება, რაც, არაერთ სხვა საკითხთან ერთად,  პრობლემურს ხდის მთავარი 
მოქმედი პირებისა და მათი სოციუმის კულტურული იდენტობის სრული სურათის წარმოდგენას. 
ვინაიდან ადგილი, სადაც  ტექსტში ასახული ამბავი ვითარდება, კოლა, ადრეულ საუკუნეებში 
სახელმწიფოებრივად ყოველთვის იბერია/ქართლის შემადგენლობაში არ იყო, სამეცნიერო წრეებში 
საკამათოა „მარტვილობაში“ წარმოდგენილი საზოგადოების ეთნიკური წარმომავლობაც, შესაბამისად, 
ენა, კონფესიური კუთვნილება (მონოფიზიტობა/დიოფიზიტობა) და სხვ.  ტექსტზე დაკვირვების 
შედეგად, მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ავტორის მოსაზრებები  საკვლევ პრობლემასთან 
მიმართებით.

ბერძნულ ქრონოგრაფთა ცნობების მხატვრული ინტერპრეტაცია „ასწლოვანი მატიანის“ კონტექსტში
მოხსენებაში აღნიშნული იყო, რომ „ასწლოვანი მატიანე“ შუა საუკუნეების ქართული 

ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთი საუკეთესო და მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც 
ყურადღებას იპყრობს როგორც მასში ასახულ მოვლენათა ხანგრძლივი პერიოდით, ისე ავტორის 
აზროვნებისა და დიკურსის მასშტაბურობით, განსწავლულობითა და ერუდიციით, 
პროფესიონალიზმითა და თხრობის სტილით. ცხადია, ისტორიკოსს ხელთ არაერთი ნარატიული თუ 
დოკუმენტური წყარო უნდა ჰქონოდა, მათ შორის - ბერძნულ-ბიზანტიურიც. ქართველი მემატიანე, 
როგორც ჩანს, კარგად იცნობს თავის წყაროებს, მარჯვედაც იყენებს და, ამასთანავე, არ ერიდება მათ 
ინტერპრეტაციას მხატვრულ-ესთეტიკური  მიზნით.  ამ თვალსაზრისით მოხსენებაში განხილული 
იყო ჩაღატა ნოინის მკვლელობის, მეფე რუსუდანის დროს ხვარაზმელთა თარეშის შედეგად თბილისში 
დატრიალებული ტრაგედიისა და მამიდისგან უსამართლოდ გაწირული დავით ლაშას ძის მრავალი 
განსაცდელისგან უვნებლად გადარჩენის ეპიზოდები.  წარმოდგენილი მასალით ცხადად გამოჩნდა, 
რომ წყაროთა მონაცემებს მემატიანე ბიბლიურ-სახეობრივი ნიუანსებით ავრცობს, რითაც ქმნის 
განსაკუთრებული ემოციითა და ესთეტიკური ხიბლით აღბეჭდილ სურათებს, რომლებიც ავლენს მის 
შემოქმედებით ალღოსა და უნარს, მხატვრული სიტყვის ფლობის არაჩვეულებრივ ტექნიკას.

ეკა ჩიკვაიძე
ფსალმუნის თანამედროვე ქართული რედაქციები

ფსალმუნის არაერთი რედაქცია არსებობს, მაგრამ მე-20 საუკუნეში კვლავ დაისვა საკითხი 
ფსალმუნისა და ზოგადად ბიბლიის ახალ ქართულ ენაზე გადმოტანის შესახებ. შესაბამისად, 
დამუშავდა 
არაერთი თანამედროვე რედაქცია, რომელთაგან ყველაზე გავრცელებულია ბიბლიის თარგმნის 
სტოკჰოლმის ჯგუფის მიერ შესრულებული თარ- გმანი (ბერძნულიდან), რამდენიმე ფსალმუნის 
ახალი ქართული რედაქცია (ჯემალ აჯიაშვილის) და მეუფე იოანე გამრეკელის ეგრეთ წოდებული 
შუალედური რედაქცია. სტატია ახალ თარგმანთა ურთიერთშედარებისას გამოკვეთილ საკითხთა 
განხილვის მცდელობაა.
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პრექრისტიანული ლიტერატურული გამოცდილება და ქართული ჰაგიოგრაფია
პოლიტიკურ-კულტურული ურთიერთობების გამო სხვადასხვა ფაქტორები, რომლებმაც 

ქართულ ჰაგიოგრაფიულ თხზულებებზე იმოქმედა, გახლავთ: 1. ანტიკური ბიოგრაფიები და 
ენკომიები - ბერძნულენოვანი ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის მეშვეობით, 2. ბიბლიური ნარატივი 
და სახარებისეული მოდელი (ყურადღებამისაქცევია თარგუმიც, რომელიც გვხვდება ევსტათი 
მცხეთელის ცხოვრებაში), 3. ქართული ისტორიული პროზის გამოცდილება (რომელშიც წმ. ნინოს 
ცხოვრებაა ჩართული). ეს საინტერესო სინთეზი გვაძლევს ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოების 
განსხვავებულ კომპოზიციურ ტიპებს.

კიმენური აგიოგრაფია და ქართული აგიოგრაფიული კანონი
აგიოგრაფიული ჟანრის წარმოშობა-განვითარება მჭიდროდ უკავშირდება, ერთი მხრივ, 

ბიზანტიის პოლიტიკურ-რელიგიურ ცხოვრებას და, მეორე მხრივ, იმ ლიტერატურულ ტრადიციას, 
რომელიც ბიზანტიუმა კულტურულმა სივრცემ დაახვედრა ქრიატიანულს (ბიოგრაფიები, ენკომიები 
და ა. შ.). მედიევისტურ ლიტერატურაში აგიოგრაფიულ ლიტერატურას ქართული ტრადიციისგან 
განსხვავებულად - დარგობრივი კრებულების პრინციპით - ყოფენ. ქართულ ლიტერატურაში 
მიღებულ დაყოფას სტილისტურ-კომპოზიციური საფუძველი აქვს. საკითხის გადახედვამ შესაძლოა 
ტერმინოლოგიის მისადაგების საჭიროების წინაშეც დაგვაყენოს.

აგიოგრაფიული ტექსტის ფორმირების ძირითადი პრინციპები და მისი მიმართება 
ადრებიზანტიურ აგიოგრაფიულ ტექსტთან

აგიოგრაფიული თხზულებები ქართულ ქრისტიანულ სივრცეში მეოთხე საუკუნიდანვე ჩნდება, 
რისი დასტურიც ,,შუშანიკის წამებაა“. თუმცა მეათე საუკუნის ტექსტთა რევიზიამ ჩვენამდე 
პირვანდელი სახით ეს თხზულებები არ მოიტანა. შესაბამისად, შედარება ჰიპოთეტურია, 
ამავდროულად, ისტორიულ კონტექსტთა განსხვავება და ეროვნული თავისებურებანი 
აგიოგრაფიული ტექსტების განვითარების განსხვავებასაც განაპირობებს, რომელთა ანარეკლსაც 
ვხვდებით ადრეულ ხანაში. 

გია არგანაშვილი
ხალხური ლექსი, როგორც მომთაბარე  ცხოვრების მატიანე

ხალხური ლექსი ინახავს იმ დაძაბული ცხოვრების მატიანეს, რომელიც ჩვენს ხალხს გადახდა 
საუკუნეების განმავლობაში.  ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მომთაბარე ცხოვრების 
(მწყემსების) მატიანე. ფოლკლორულ კრებულებში მრავლად ნახავთ ღრმა სოციალური შინაარსის 
ლექსებსა და  სიმღერებს, რომლებიც  მართლად წარმოსახავენ  მომთაბარე ცხოვრების ძნელბედობის 
ამსახველ ამბებს. ისინი გვაცნობენ ადამიანების  დიდ ფიზიკურ ამტანობასა და საოცარ გამძლეობას.

ათი მართალი ლექსი შემოქმედებით პორტრეტისათვის
 შოთა ნიშნიანიძე უკვე მეორე პოეტია, რომელსაც გარკვეულად სტანდარტულ ფორატში (ათი 

საუკეთესო ლექსი) მისი პიროვნულ-შემოქმედებითი პორტრეტის შექმნას ვცდილობ. თანდათან 
იკვეთება, რომ სწორედ სტანდარტული ფორმატი იძლევა არა მხოლოდ ამა თუ იმ პოეტის 
ინდივიდუალური პორტრეტის შექმნის შესაძლებლობას, არამედ მთელი თაობის შემოქმედების 
შედარებით ანალიზს, რადგან ათი ლექსი პირობითი მიჯნაა, სინამდვილეში კი გარკვეულ ჟანრში 
მხატვრული ტექსტების ხარისხის და ტენდენციის დადგენასაც ემსახურება.

ზოია ცხადაია
შოთა ნიშნიანიძის შემოქმედებითი პორტრეტი

ნაშრომში განხილულია შ. ნიშნიანიძის პოეზია, რომელშიც კარგად ჩანს პოსსტალინური ეპოქის 
მიზერული თავისუფლების შედეგი პოეტის ლირიკაში (ზოგადად, 60-იანელთა თაობაში): მეტი 
თავისუფლება, გახსნილობა, ყოფითი მოვლენების და ფაქტების პოეზიას გარდაქმნა... სიცოცხლის 
დიდი სიყვარული, გამორჩეული პოეტური სტილი, რომელიც სათავეს ქართული ხალხური 
სიტყვიერებიდან იღებს. 21-ე საუკუნეს შოთა ნიშნიანიძის პოეზია ახალი სიცოცხლის მიჰყვება.

გიორგი ძიგვაშვილი 
გიორგი მიხელის ძე ძიგვაშვილი - თსუ-ის ასპირანტი, ფილოლოგი 1942 წლს დააპატიმრეს ე.წ. 

„შეთქმულთა“ საქმეზე, დახვრიტეს 1942 წ. 17 ოქტომბერს, 17 ახალგაზრდასთან ერთად, რომლებიც 
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ასევე თსუ-ს მუშაკებიდან სტუდენტები იყვნენ. ნაშრომში, გარდა სშსს არქივში მასზე აღმოჩენილი 
საქმის გარდა (ფ. 6. საარქ. საქმე № 20285, საარქ. №422549) მოცემულია მისი პოეტური პორტრეტიც.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 Тамара Цицишвили Парадоксы советского дискурса 

30-х годов: от библейской 
метафоры к идеологеме вождя

г.Черновицкий национальный 
университет им. Юрия 
Федьковича. г.Черновцы.  
Украина. 5.11.2019.

2 თამარ შარაბიძე საბერძნეთი, ქ. სალონიკი, 10-14 
აპრილი.

3 თამარ შარაბიძე International Conference on The 
Arts in Society, Lisbon, Portugal, 
19–21 June

4 თამარ შარაბიძე მაპრიალის XIV კონგრესი, 29 
აპრილი-3 მაისი, ყაზახეთი, ქ. 
ნურ-სულთანი.

5. მაკა ელბაქიძე, მირანდა 
ტყეშელაშვილი

Dressing Etiquette in Medieval 
Chivalry Romance

25-27.11.2019
         სტამბული, თურქეთი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)
     

 

№ სახელი, გვარი სხვა აქტივობები

1 თამარ ციციშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სამეცნიერო 
ჟურნალ „სპეკალი“ - ხუთი სტატიის რეცენზენტი.

2 ნონა კუპრეიშვილი მწერალთა სახლის სალიტერატურო კონკურსის - „ლიტერას“ - 
ჟიურის წევრი 

3 ადა ნემსაძე 1. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური 
სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 
და სტუდენტური სექციის თავმჯდომარე, თსუ, 28 ოქტომბერი;

2. მე-13 საერთაშორისო სიმპოზიუმის 
„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემების“ 
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

3. თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი;

4 მაკა ჯოხაძე 1. წინასიტყვაობა დათო ტურაშვილის მოთხრობების წიგნზე 
„გურჯი ხათუნი და სხვა მოთხრობები“;

2. წინასიტყვაობა ნიკოლას მაჩაბლის რომანისა „ჩაინა 
კონტრასტებიდან“;

3. წინასიტყვაობა ელენე ნაფეტვარიძის წიგნისა „გზები და 
გზაჯვარედინები“;

5 ანა ლეთოდიანი 1. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი
2. ელექტრონული სტუდენტური ჟურნალის „სტუდენტური 

კვლევების“ პასუხისმგებელი რედაქტორი
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6 ლევან გელაშვილი 1. რეცენზენტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  ელენე ღვინეფაძის სამაგისტრო ნაშრომისა: 
,,ვახტან ჯავახაძის ლიტერატურული მემკვიდრეობის 
ძირითადი მიმართულებანი’’. 

2. რეცენზენტი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის 
დოქტორანტურის სტუდენტის ნინო ნაზღაიძის დოქტორანტის 
სემინარზე: „სწორფრობის ტრადიციის ასახვა გრიგოლ 
რობაქიძის „ენგადსა“ და მიხეილ ჯავახიშვილის „თეთრ 
საყელოში“.                                                                                                                                                                  

7 მანანა 
შამილიშვილი

1. "Journalism of "Hot Spots" and Specifics of Its Teaching. „ცხელი 
წერტილების“ ჟურნალისტიკა და მისი სწავლების სპეციფიკა“ - 
სემინარი ჩატარდა გერმანიის საგარეო სამინისტროს 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამით დაფინანსებული 
პროექტის „ჟურნალისტიკა ევროპულ საზოგადოებებში“ 
(„Journalismus in Europäischen Gesellschaften (JourEG)) ფარგლებში. 
https://wechange.de/project/joureg-2/?fbclid=IwAR3Ise-
RFCpSGAd4fhbxqFP9i_wZ34sAU1gyLD0Gu-7csEoUpHw4FnbbC0I

2. “Hotspot” journalism ethical problems and its Georgian paradigms (At 
the example of August 2008 Russia-Georgia war). „ცხელი 
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კოდი
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ISBN
1 როსტომ ჩხეიძე ჩვენი მწერლობა ISBN: 978-9941-8-1380-1
2 როსტომ ჩხეიძე ჩვენი მწერლობა ISBN: 978-9941-8-1699-4
3 როსტომ ჩხეიძე ინტელექტი ISBN: 978-9941-31-023-2
4 როსტომ ჩხეიძე არტანუჯი ISBN: 978-9941-478-89-5
5 როსტომ ჩხეიძე არტანუჯი ISBN: 978-9941-487-01-9
6 როსტომ ჩხეიძე არტანუჯი ISBN: 978-9941-487-49-1
7 როსტომ ჩხეიძე არტანუჯი ISBN: 978-9941-487-48-4
8 ჯულიეტა გაბოძე ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა
ISBN 978-9941-30-510-8

9 ჯულიეტა გაბოძე არტანუჯი ISBN978-9941-478-16

მიმართულება - ტექსტოლოგია

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1

ქართველ რომანტიკოსთა 
თხზულებების აკადემიური 
გამოცემა

2014–2023

კვლევის კოორდინატორი

შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის 
ტექსტოლოგიის სამეცნიერო 
ცენტრის ხელმძღვანელი – 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა 
დოქტორი მაია ნინიძე

კვლევის მონაწილეები: 

შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის 

ტექსტოლოგიის სექციის 
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი - 

ფილოლოგიის დოქტორი 
ჯულიეტა გაბოძე, მეცნიერი 

თანამშრომლები - 
ფილოლოგიის დოქტორები: 

შარლოტა კვანტალიანი, ელზა 
ზარდიაშვილი, ნანა ფრუიძე, 

ნათელა ჩიტაური და მაია 
არველაძე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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თემის სათაური: ქართველ რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემის მომზადება (2014-
2023)

· ეტაპი I – 2014-2015 წლები: ქართველ რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემისათვის 
ბიბლიოგრაფიების მომზადება;· ეტაპი II – 2016-2017 წლები: ტექსტოლოგიური კვლევები ქართველ 
რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემისათვის; · ეტაპი III – 2018-2023 წლები: ქართველ 
რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემის მომზადება

2019 წელს ჩვენი ჯგუფის  ამოცანა იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და 
გრიგოლ ორბელიანის თხზულებების კომენტირება.  ტექსტებიდან ამოიკრიბა და ამომწურავად 
განიმარტა ისეთი ისტორიული რეალიების შემცველი ფრაგმენტები, რომელთა შესახებ დღევანდელ 
მკითხველს სჭირდება დაზუსტებული ინფორმაციის მიწოდება; ამ მიზნით დამუშავდა როგორც 
საარქივო მასალები, ისე - პერიოდული პრესა; ასევე, ამოიკრიბა და ანბანურ რიგზე დალაგდა მასალა 
პირთა, გეოგრაფიულ სახელთა, პერიოდულ გამოცემათა და ა.შ. საძიებლებისათვის.
პროექტის ამ ეტაპზე განხორციელდა შემდეგი სამუშაო:

1. შედგა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები.
2. დადგინდა ძირითადი ტექსტები 
3. თითოეულ ტექსტს გაუკეთდა კომენტარები
4. შედგა პირთა, გეოგრაფიულ სახელთა, ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა საძიებლები.

კომენტირებისთვის გამოვიყენეთ დედუქციის, ისტორიულ-შედარებითი და ბიოგრაფიული 
მეთოდები, საძიებლების შესადგენად - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული მეთოდები. 
ინფორმაციის მოსაპოვებლად ფართოდ გამოვიყენეთ ციფრული ბაზები და საძიებო სისტემები, 
რომელთა გადამოწმებაც მოვახდინეთ სარწმუნო მეცნიერული წყაროების მიხედვით.

ალ. ორბლიანის თხზულბათა აკადემიური გამოცემა გამიზნულია ოთხ ტომად და სრულად მოიცავს 
მწერლის როგორც მხატვრულ, ისე დოკუმენტურ ტექსტებს და წარმოგვიდგენს ყველა ავთენტური 
წყაროს მონაცემებს. გამოცემის ამ ნაწილისთვის შედგა სამეცნიერო პასპორტები და ვარიანტები, 
რომლებიც სრულად ასახავენ გამოქვეყნებული და გამოუქვეყნებელი თხზულებების ვარიანტულ 
სხვაობებს.

რომანტიკოსთა აკადემიური გამოცემების მომზადებისას დავეყრდენით ცალკეულ ავტორთა დღემდე 
არსებულ კრებულებს, რომელთაგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: ი. გრიშაშვილის 
რედაქტორობითა და შენიშვნებით გამოცემული ალექსანდრე ჭავჭავაძის „რჩეული ლექსები“ (1940), ი. 
კენჭოშვილის მიერ გამოცემული ალექსანდრე ჭავჭავაძის თხზულებანი (1986 წ.),  კორნელი კეკელიძის 
რედაქტორობით გამოცემული ბარათაშვილის თხზულებანი (1945 წ.), პავლე ინგოროყვას ნარკვევითა 
და გიორგი ლეონიძის კომენტარებით გამოცემული ბარათაშვილის თხზულებათა კრებული, ივ. 
ლოლაშვილისა და აკ. გაწერელიას რედაქციით გამოსული ბარათაშვილის თხზულებანი (1972), 
გრიგოლ ორბელიანის ლექსებისა და წერილების სრული კრებული, გამოცემული ვახტანგ 
კოტეტიშვილის შენიშვნებით (1928), გრიგოლ ორბელიანის პოეტური ნაწერების სრული კრებული, 
აკაკი გაწერელია რედაქციითა და შენიშვნებით (1951), გრიგოლ ორბელიანის მხატვრულ თხზულებათა 
სრული კრებული ჯუმბერ ჭუმბურიძის რედაქტორობითა და შენიშვნებით (1959), ვახტანგ 
ორბელიანის ლექსები პეტრე უმიკაშვილის წინასიტყვაობით (1894),  გამომცემლობა „ქართული 
წიგნის“ მიერ დაბეჭდილი ვახტანგ ორბელიანის ლექსების სრული კრებული (1928) და სხვ. მაგრამ 
წყაროებად, ბუნებრივია, გამოვიყენებთ  თხზულებათა ყველაზე ადრეულ პუბლიკაციებს, 
ავტოგრაფებსა და ხელნაწერ ასლებს.

 
1.2.
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№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
2.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 როსტომ ჩხეიძე „რა ვიცოდი, რა ვიცოდი 
მაშინ (რეზო ჭეიშვილის 
ცხოვრების ქრონიკა)“

ISBN: 978-9941-8-1380-1

თბილისი, ჩვენი 
მწერლობა

988
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2 როსტომ ჩხეიძე „რას გაგენდობა უფალი 
შენი (ჯემალ აჯიაშვილის 
ბიოგრაფიული 
ნატეხები)“ ISBN: 978-9941-
8-1699-4

თბილისი, ჩვენი 
მწერლობა

140

3 როსტომ ჩხეიძე უილიამ ფოლკნერი - 
„გარდავედ მოსე“

ISBN: 978-9941-31-023-2

თბილისი, 
ინტელექტი

400

4 როსტომ ჩხეიძე „პავლე ინგოროყვა - 125“

ISBN: 978-9941-478-89-5

თბილისი, არტანუჯი 248

5 როსტომ ჩხეიძე „ოთარ ჩხეიძე - 100“

ISBN: 978-9941-487-01-9

თბილისი, არტანუჯი 246

6 როსტომ ჩხეიძე "ალექსანდრე ორბელიანი 
- 150"

ISBN: 978-9941-487-49-1

თბილისი, 
არტანუჯი, სერიით: 
"თან საკითხავი"

344

7 როსტომ ჩხეიძე ტომას ერნტს ჰიუმი

"განსჯანი, ლექსები"

ISBN: 978-9941-487-48-4

თბილისი, არტანუჯი 264 

8 ჯულიეტა გაბოძე 
რუსუდან კობახიძე 
(სამეცნიერო აპარატი 
კომენტარები, პირთა 
საძიებლები)

ვახტანგ ღამბაშიძის 
ალბომი
ISBN 978-9941-30-510-8

თბილისი 2019
ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობა

226

9 ჯულიეტა გაბოძე  
(ავტორი და 
შემდგენელი)

180 ამბავი-აკაკი 
წერეთელი- 
თანსაკითხავი
ISBN978-9941-478-16

თბილისი, არტანუჯი 270

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. `რა ვიცოდი, რა ვიცოდი მაშინ~

`რა ვიცოდი, რა ვიცოდი მაშინ~ – ეძღვნება რეზო ჭეიშვილს – წარმოჩენილია მისი 
ბიოგრაფია და ლიტერატურული მემკვიდრეობა: ნოველები, მოთხრობები, რომანები, 
სცენარები, წერილები. დასაბუთებულია, რომ ეს ის მწერალია, რომლის შემოქმედებაც 
სავიზიტო ბარათად გამოგვადგება დანარჩენ მსოფლიოსთან. ბიოგრაფიულ რომანში 
წარმოსახულია არამარტო ერთი პიროვნების პორტრეტი, არამედ მთელი ეპოქაც – ხხ 
საუკუნის მეორე ნახევარი და ხხჳ ასწლეულის დასაწყისი – და თანამოკალმეთა მთელი 
გალერეაც. წიგნი ეყრდნობა ავტორის პირად მოგონებებს, აგრეთვე რეზო ჭეიშვილის 
დღიურებსა და მემუარისტულ ჩანაწერებს, სხვათა მოგონებებსა და ზეპირ ნაამბობებს. 

2. „რას გაგენდობა უფალი შენი~

`რას გაგენდობა უფალი შენი~ ბიოგრაფიული ნატეხების ციკლიდანაა და აღადგენს ჯემალ 
აჯიაშვილის ლიტერატურულ-ფსიქოლოგიურ პორტრეტს, იმ უმთავრეს შტრიხებს, რითაც 
დაუვიწყარია ეს კოლორიტული პიროვნება და მისი პოეტური და მთარგმნელობითი 
ღვაწლი ქართული ლიტერატურისა და კულტურისათვის. უმთავრესი კი ისაა, რომ ამ 
მხატვრულ-დოკუმენტურ თხზულებაში წარმოჩენილია ჯემალ აჯიაშვილის მძაფრი 
სულიერი დრამა, თითქმის შეუმჩნეველი და მხოლოდ ერთი-ორი ადამიანისათვის 
საგრძნობი მის სიცოცხლეში. და ეს დრამაა გადმოშლილი სიღრმისეულადაც და 
რელიეფურადაც.

3. `ოთარ ჩხეიძე – 100 ამბავი~

`ოთარ ჩხეიძე – 100 ამბავი~ მოგვითხრობს მწერლის უკომპრომისო ცხოვრებისა და 
შემოქმედების ამბებს. მიუხედავად იმისა, რომ ხხ საუკუნის 50-იანი წლებიდანვე 
ლიტერატურულ წრეებშიც და ფართო მკითხველთა შორისაც დიდ მწერლად და 
მოუთვინიერებელ პატრიოტად იყო მიჩნეული – და იქნებ სწორედ ამიტომაც – მისმა 
მასშტაბურმა აღიარებამ დიდი ხნით დაიგვიანა. დრამატული ცხოვრების კვალდაკვალ 
შექმნილ მრავალფეროვან შემოქმედებას, რომლის გვირგვინიცაა რომანების ციკლი `მატიანე 
ქართლისაი~, ოთარ ჩხეიძე თავისივე ურყევი პრინციპით ამთლიანებდა სამწერლო, 
საზოგადოებრივ და პედაგოგიურ ასპარეზზე: დროზე მაშინ ითქმის, როცა გიკრძალავენ.

4. `პავლე ინგოროყვა – 125 ამბავი~

`პავლე ინგოროყვა – 125 ამბავი~ მოგვითხრობს ამ რჩეულ პიროვნებაზე, რომლის 
ბიოგრაფიაც უშუალოდ გადაჯაჭვია ქვეყნის ცხოვრებას, მის ისტორიულ მდინარებაში 
მომხდარ უმნიშვნელოვანეს საზოგადოებრივ-კულტურულ მოვლენებს. იშვიათია ასეთი 
დრამატიზმით აღსავსე ბიოგრაფია მეცნიერისა და მწერლისა და ეს იშვიათობა 
ძალაუნებურად აირეკლება აქაც – პატარ-პატარა ამბებად დალაგებულ კომპოზიციურ 
ქარგაში. 

5.`ალექსანდრე ორბელიანი – 150~

`ალექსანდრე ორბელიანი – 150~ წარმოსახავს ეროვნული გმირის, 1832 წლის შეთქმულების 
ერთ-ერთი მეთაურის ალექსანდრე ორბელიანის ცხოვრებისეულ ქრონიკას, მცირე ამბების 
მოზაიკური გამთლიანების მანერით. ალექსანდრე ორბელიანის გარეშე არ გვეცოდინებოდა 
რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის ფარული სამზადისი, და საერთოდაც ხვჳჳჳ 
საუკუნის მიწურულის სამეფო კარის ყოფა. ეს ყოველივე პირუთვნელი მემატიანის 
ცოდნითა და კალმითაა აღდგენილი ამ პიროვნების დოკუმენტური პროზის ნიმუშებში, რაც 
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ამ ჟანრის შედევრებადაც წარმოგვიდგება. ალექსანდრე ორბელიანი გახლდათ ის 
ერთადერთი პიროვნება, რომელმაც გადასახლებიდან დაბრუნების შემდგომ შეინარჩუნა 
1832 წლის იდეალები და თავისი ცხოვრების წესითაც და საუბრებითაც ზეგავლენა 
მოახდინა ილია ჭავჭავაძესა და მის თაობაზე, მათი მსოფლხედვისა და ზნეობრივი 
იმპერატივის ჩამოყალიბებაზე, და განსაზღვრა კიდეც საქართველოს საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური ცხოვრების მდინარება.

6.`გარდავედ, მოსე~

`გარდავედ, მოსე~ უილიამ ფოლკნერის იოკნაპატოფას საგის ერთ-ერთი გამორჩეული 
ქმნილებაა, რატომღაც ნაკლებად დაფასებული, არადა ძველი აღთქმის თავისებურ 
ვერსიადაც კი წარმოგვიდგება. რომანი ადამიანისათვის უმთავრესი საკითხების ფონზეა 
გაშლილი: ადამიანი, მიწა, ბუნება, ღმერთი. ავტორი მიმართავს შინაგან მონოლოგსაც და 
ცნობიერების ნაკადსაც, წინადადების სტრუქტურასაც არღვევს და პუნქტუაციასაც 
უგულებელყოფს, თუმც მასში იუმორიც უხვადაა და სატირაც, უაღრესად დრამატულ და 
ტრაგიკულ პასაჟებთან ერთად. 

7. `განსჯანი, ლექსები"ტომას ერნტს ჰიუმი

რაც დრო გადის, სულ უფრო და უფრო მოიწევს წინ ტომას ერნსტ ჰიუმის სახელი – პოეტის 
და ესეისტის, მოდერნისტული მიმდინარეობის მეთაურად რომ არის აღიარებული ეს 
ახალგაზრდა კაცი, ტრაგიკულად რომ აღესრულა პირველ მსოფლიო ომში. მისი `განსჯანი~ 
მოდერნიზმის პროგრამად შეირაცხა და ამიტომაც უტრიალებენ ლიტერატურის 
მკვლევარები ასე გულდასმით, რადგანაც ეგულებათ იმ გასაღებად, რომლის მორგების 
შემდეგაც გადაიხსნება მოდერნისტული ხანისა და მისი მრავალფეროვანი ნაკადების 
კარიბჭე. ლექსები ცოტა დარჩა, მაგრამ რაც დარჩა, უმაღლესი რანგის პოეზიადაა 
აღიარებული.

8. ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლის -XIX-XX სს.  ცნობილი ქართველი და 
უცხოელი მოღვაწეების  უნიკალურ ხელნაწერთა ვახტანგ   ღამბაშიძისეული წიგნი-ალბომის 
დოკუმენტური გამოცემა სამეცნიერო აპარატით (ჩანაწერების  ფოტო და ბეჭდური ვარიანტები, 
მოხსენიებულ პირთა მოკლე ანოტირებული საძიებლები და კომენტარები; სამენოვანი ნარკვევი 
ვახტანგ ღამბაშიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ).  ეს უნიკალური ხელნაწერი ალბომი 
ინახებოდა პარიზში, ცნობილი ქართველი ექიმისა და საზოგადო მოღვაწის, ემიგრანტის ვახტანგ 
ღამბაშიძის საოჯახო არქივში.   1896 წელს დამზადებულ  ტყავის ყდიან  141 გვერდიან წიგნაკში 
დაცულია   სანატორიუმ „პატარა ცემის“ დამსვენებელთა და შემდეგ უკვე ემიგრაციაში მოღვაწე 
ცნობილი ქართველი პოეტების, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწეების, ქართველი ემიგრანტების, 
ცნობილი ქართველოლოგების, უცხოელი ექიმებისა და სხვა  მოღვაწეთა მიერ ქართულ, რუსულ, 
ფრანგულ, ინგლისურ, არაბულ,  ესპანურ ენებზე 1904-1946 წლებში შესრულებული სხვადასხვა 
შინაარსის ჩანაწერები, ფაქსიმილეები; ალბომში  დაცულია  სამი  მხატვრის,მათ შორის ცნობილი 
პოლონელი მხატვრის ზიგა ვალიშევსკის, უცნობი ნახატები. 

9. 180 ამბავი-აკაკი წერეთელი- თანსაკითხავი

180 წელი გავიდა აკაკი წერეთლის  დაბადებიდან. შესაბამისად, აქ წარმოდგენილი ამბების 
რაოდენობაც ამ რიცხვმა განაპირობა. ამბები პირობითად დალაგებულია  ქრონოლოგიური 
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თანმიმდევრობით, რაც საშუალებას მისცემს მკითხველს  პანორამულად გადაავლოს თვალი მის 
ცხოვრებას, რომელიც პოეტურზე მეტად   პროზაული იყო, თუმცა  მის პოეზიას აღმაფრენა არასოდეს 
მოჰკლებია, ისევე როგორც მის შემოქმედებას -  მკითხველის გაუნელებელი ინტერესი.

  თანსაკითხავის ამბები ძირითადადე ემყარება ქართულ პრესაში სხვადასხვა დროს აკაკის შესახებ 
გამოქვეყნებულ მოგონებებსა და წერილებს, მის ნაკვესებსა და   მწერლის თხზულებების ახალი 
აკადემიური გამოცემის მზადებისას გამოვლენილ  სიახლეს, რომელთაგან ზოგი ამბად ვაქციეთ  და   
ისე  შევთავაზეთ მკითხველს.   

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობ

ა
1 მაია 

არველაძე
ელისაბედ 
ზარდიაშვილ
ი

„ბოლო შტრიხები 
ბარათაშვილის 
პორტრეტის 
დასრულებისთვის“, 
ISSN 0235-3776

ლიტერატურული ძიებანი, 
XL (40), 2019  

თბილისი, 
თსუ 
გამომცემლობა

გვ. 10

2
მაია 
არველაძე
ელისაბედ 
ზარდიაშვილ
ი

„აკაკის უბის 
წიგნაკების 
ჩანაწერები“, 
გადაცემულია 
დასაბეჭდად.

ტექსტოლოგიური 
ეტიუდები, 2019 

თბილისი გვ. 8

3

ელისაბედ 
ზარდიაშვილ
ი

„ალექსანდრე 
ყაზბეგის 
გამოუქვეყნებელი 
პუბლიცისტური 
წერილები
გადაცემულია 
დასაბეჭდად.

ტექსტოლოგიური 
ეტიუდები, 2019 

თბილისი, გვ.7

4

ელისაბედ 
ზარდიაშვილ
ი
ნანა ლატარია 

„ალექსანდრე 
ყაზბეგის 
გამოუქვეყნებელი 
მოთხრობები, 
პიესები, 
ჩანაწერები, 
წერილები“,
ISBN 978-9941-8-
0434-2

ნაცნობი და უცნობი 
ყაზბეგი (კრებული), 2019

თბილისი,
გამომცემლობა 
„კოლორი“

გვ. 62-178, 
242-249
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5
ელისაბედ 
ზარდიაშვილ
ი

„აკაკი წერეთელი – 
ავტოკეფალისტი 
პოეტი“, თბილისი, 
საქართველოს 
ეროვნული არქივი,  
ISBN 978-9941-8-
0995-8

საქართველოს ეროვნული 
არქივის საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალების 
კრებული,

2019

თბილისი გვ. 306-311

6 ჯულიეტა 
გაბოძე

ემიგრანტული 
პრესა ქართველ 
კლასიკოსთა 
შესახებ
 ISBN 978-9941-8-
0995-8

არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა
ტენდენციები და 
გამოწვევები

თბილისი 2019
საქართველოს 
ეროვნული 
არქივი

114-118

7 ჯულიეტა 
გაბოძე

„ახალი იერემიას 
გოდება“- გიორგი 
ჭანტურიას 
წინასწარმეტყველებ
ა

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 
ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები

თბილისი 2019 ??????

8 ჯულიეტა 
გაბოძე

 მთელი ჩემი 
ცხოვრება-ტანჯვაა 
და წამება“(აკაკი 
წერეთლის პირადი 
წერილები)

ლიტერატურული 
ძიებანი#XL 2019

თბილისი 2019
შოთა 
რუსთაველის 
ქართული 
ლიტერატური
ს ინსტიტუტი 

??????

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. წერილში განხილულია ნიკოლოზ ბარათაშვილის შესახებ არსებული ის საარქივო 
მასალები,

რომელიც არასოდეს შესულა პოეტის თხზულებათა კრებულებში. აღნიშნული 
მასალის მიხეევით დაზუსტებულია მისი ბიოგრაფიის ზოგიერთი კითხვის ნიშნიანი 
საკითხი (პოეტის დაბადების, გიმნაზიის დასრულების, სამუშაოს დაწყებისა და 
სხვადასხვა თანამდებობაზე გადაყვანის თარიღები და ა. შ.). ნაშრომში ნათქვამია, რომ 
საარქივო მასალების მოძიება და გაანალიზება ბევრ საინტერესო შტრიხს შემატებს ნ. 
ბარათაშვილის ბიოგრაფიას.

2. სტატიაში განხილულია აკაკი წერეთლის სამი უბის წიგნაკი, რომლებიც ინახება 
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა (ავტოგრაფი №8ა) და ლიტერატურის სახემწიფო 
მუზეუმში (ავტოგ.: №17794 და (№17799). ნაშრომში ნათქვამია, რომ პოეტის უბის 
წიგნაკების საქმიანი ჩანაწერები კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მის დუხჭირ ცხოვრებას, 
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ხოლო ლიტერატურული ჩანაწერები აჩვენებენ, თუ როგორ მუშაობდა აკაკი 
თხზულებებზე.

3. ნაშრომში თავმოყრილი და გაანალიზებულია ალ. ყაზბეგის დღემდე 
გამოუქვეყნებელი წერილები „ბატონო რედაქტოროს“ სათაურით. აღნიშნული 
სტატიბით მწერალი, მართალია, „ივერიის“ რედაქტორს ესაუბრება, მაგრამ საუბრების 
თემატიკა და განხილული საკითხები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ალ. ყაზბეგი 
აქტიურად იყო ჩართული იმ პერიოდის საზოგადოებრივ საქმიანობაში.

4. წიგნში „ნაცნობი და უცნობი ყაზბეგი“ შეტანილია შემდგენლების დიდი შრომის 
შედეგად არქივში (ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში) მოპოვებული, ალ. ყაზბეგის უკვე 
გამოცემულ მასალებთან შედარებული და გაანალიზებული თხზულებები. 
მკვლევრების აზრით, მწერლის შემოქმედების გამდიდრება კიდევ შეიძლება უამრავი 
ახალი მასალით.

5. აკაკი წერეთელი აქტიურად იყო ჩაბმული 900-იან  წლებში ქვეყანაში არსებულ 
ავტოკეფალურ მოძრაობაში. სტატიაში საუბარია იმ ბრძოლაზე, რომელსაც პოეტი 
ეწეოდა საქართველოს ეკლრსიის დამოუკიდებლობისთვის. გაანალიზებულია აკაკი 
წერეთლის ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავდა რომის პაპთან უნიის გზით 
აღდგენილიყო ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია.

6.ემიგრანტული პრესა ქართველ კლასიკოსთა შესახებ

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების ასი წლის 
თავზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ ქართველი ემიგრანტების 
მემკვიდრეობა, რომელიც საკმაოდ მდიდარია ჟანრობრივად და ფასდაუდებელ 
ინფორმაციას შეიცავს ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხანმოკლე ეპოქის  შესახებ.  
ქართველი ემიგრანტები მოღვაწობდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და გარდა 
პოლიტიკური ბრძოლისა, მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდათ  მსოფლიო 
მეცნიერებისა და კულტურის წინსვლაში. ბეჭდავდნენ მონოგრაფიებს, წიგნებს, 
თარგმნიდნენ ქართულ ლიტერატურულ ძეგლებს ევროპულ ენებზე, გამოსცემდნენ 
ჟურნალ-გაზეთებს, სამეცნიერო კრებულებს. ამ მხრივ, სრულიად გამორჩეულია  
ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკა, რომელიც ფუნდამენტურ  კვლევას 
საჭიროებს. როგორც ცნობილია, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში გამოდიოდა 
რამდენიმე ათეული ჟურნალ-გაზეთი ქართულ და უცხო ენებზე საფრანგეთში, 
პოლონეთში, ინგლისში, გერმანიაში, ამერიკაში, არგენტინასა და სხვა ქვეყნებშიც. 
დავასახელებთ მხოლოდ რამდენიმე მათგანს: „ქართველი ერი“(რედ.-ვიქტორ ნოზაძე); 
„ბედი ქართლისა“(რედ. -კონსტანტინე სალია),  „მამულიშვილი“ (რედ.-რევაზ 
გაბაშვილი), „მამული“(რედ.-ვიქტორ ნოზაძე), „კრებული“ (რედ.-გივი კობახიძე), 
„ერის დიდება“ (რედ.ალ. მანველიშვილი); „სამშობლოსათვის“ (რედ.სპირიდონ კედია), 
„კავკასიონი“ (რედ.-ვიკტორ ნოზაძე), „სამშობლო“ (რედ.-ალ. ასათიანი); „თეთრი 
გიორგი“(რედ.-ლეო კერესელიძე); „საქართველო“(რედ.-გიორგი გვაზავა);  და  
მრავალი სხვა.
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7. „ახალი იერემიას გოდება“- გიორგი ჭანტურიას წინასწარმეტყველება

გიორგი ჭანტურია - ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი მე-20 საუკუნის 70-
იანი წლებიდან გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკურ  სარბიელზე.  მწერალი გიორგი 
ჭანტურია კი მკითხველმა 1990 წელს გაიცნო რომანით „ოჩოპინტრე“. 1993 წელს  მან 
ტრილოგიის მეორე რომანი „მოსე“ გამოაქვეყნა,  1994 წელს კი  „ტრილოგიის მესამე 
ნაწილი“-    უავტორო ტრაგედია გათამაშდა?!  ამ დრამის მთავარი გმირი და 
მსხვერპლი  გიორგი ჭანტურია იყო!

მისი შემოქმედების დიდი ნაწილი 1975-1985 წლებშია შექმნილი,სულისშემძვრელია 
ახალი იერემიას გოდება (მისი ამავე სახელწოდების მოთხრობიდან), მაგრამ უფრო 
მეტად შემაშფოთებელია ავტორის წინასწარმეტყველება: „თვითონ შენნი 
დაგკორტნიან, საზარელი სიკვდილი გელის“... გადავდივარ უდაბნოს ბოლოს და 
უკანასკნელ ლოდზე ამოტვიფრულ წარწერას  ვეძებ. . . „პოლიტიკოსთა უგუნურების 
მსხვერპლი“, მარმარილოს ცხელი სისხლის ფართო ლაქები აჩნია. იქვე ოთხციფრიანი 
თარიღია. . . ბოლო ციფრი უნდა იყოს 4 ან 9 (ე. ი. 1994 ან 1999), ნეტავ ვინ კიდევ?“ 
სამწუხაროდ, ამ მოთხრობის დაწერიდან 9 წლის შემდეგ, 1994 წელს,   ახდა ეს 
ავბედითი წინასწარმეტყველება. 

გიორგი ჭანტურიას მკვლელობიდან 25 წელი გავიდა, მისი ნაწერების პირველი 
პუბლიკაციიდან -29!  პოლიტიკურმა ქარტეხილებმა გადაიარა, დროა საზოგადოებამ 
უფრო ახლოს გაიცნოს მწერალი გიორგი ჭანტურია.

8.  მთელი ჩემი ცხოვრება-ტანჯვაა და წამება“(აკაკი წერეთლის პირადი წერილები)

პირადი წერილები  ადამიანის სულის სარკეა, ეპოქის მაჯის ცემაა, კლასიკოსის 
ეპისტოლური მემკვიდრეობის სრულად გამოქვეყნების შესახებ დღემდე 
არაერთგვაროვანი მოსაზრება არსებობს.  კლასიკოსის შემოქმედება ერის კულტურის 
ნაწილია და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ დროის შესასწავლადაც. 
ვფიქრობთ, რომ ამ მხრივ,  მეტად მნიშვნელოვანია აკაკი წერეთლის პირადი მიმოწერა. 
მწერლის თხზულებათა თხუთმტტომეულის გამოქვეყნების შემდეგ ნახევარ 
საუკუნეზე მეტი გავიდა, მას შემდეგ გამოვლინდა აკაკის ბევრი უცნობი პირადი 
წერილი, რომლებიც არაერთ საგულისხმო ინფორმაციას შეიცავს ამა თუ იმ საზოგადო 
მოღვაწისა თუ მოვლენის შესახებ, პასუხს სცემს ზოგიერთ დღემდე უპასუხო კითხვას, 
თუმცა  ყველაზე საგულისხმო მაინც ცოლ-შვილთან გაგზავნილი აკაკის წერილებია

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი



66

1 ნათელა ჩიტაური, შორენა 
შამანაძე,

Die georgische 
Gegenwartsliteratur mit 
Migrationshintergrund und die 
Neue Weltliteratur. 
Herausforderungen und 
Perspektiven.
მოხსენებაში განხილულია 
თანამედროვე ქართული 
ინტერკულტურულ-
მიგრაციული ლიტერატურის 
თვისობრიობის მიმართება, 
ერთი მხრივ,  ახალ 
Weltliteratur-სთან. მეორე 
მხრივ,   ნაციონალურ 
ლიტერატურასთან,   ასევე 
ნაციონალური იდენტობის 
პრობლემა.

Humboldt-Kolleg 
ჰუმბოლდტკოლეგი - 
საერთაშორისო კონფერენცია
31.19.2019-2.11.2019
თბილისი, თსუ, გოეთეს 
ინსტიტუტი, საქართველოს 
პარლამენტის ბიბლიოთეკა, 
საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმი, მწერალთა სახლი.

2.  ნათელა ჩიტაური. შორენა 
შამანაძე,

1990-იანი წლების პარადიგმა 
და
ნაციონალურ იდენტობათა
ტრანსფორმაციები ქართულ
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ მწერლობაში 
(ზურაბ გურული--აშშ, 
გაბრიელ ტანიე - ჩეხეთი).  

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი  „1980-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი“. 
25-27 სექტემბერი. 2019.  თსუ, 
შოთა რუსთაველის ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტი.

3. ნათელა ჩიტაური. შორენა 
შამანაძე,

იდენტობის ჰიბრიდულობა
ქართულ ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ მწერლობაში.
მოხსენებაში განხილულია 
იდენტობათა თანამედროვე 
პარადიგმებიგლობალიზაციისა 
და მიგრაციის ფონზე. ამ 
პარადიგმათარეპრეზენტაციები 
„მოძრაობის“ანუ 
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ 
მწერლობაში.(ელიფ შაფაქი 
„სტამბოლელი ნაბიჭვარი“, 
გაბრიელ ტანიე „ქანაანის 
შვილები“).

V საერთაშორისო კონფერენცია 
"ქართულ-ოსურ
ურთიერთობათაგანვითარების
პერსპექტივები".კონფერენცია 
ეძღვნება მიხეილ ყიფიანსა და 
კოსტა ხეთაგუროვს.13-15
ოქტომბერი 2019. ივანე 
ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

4. ნათელა ჩიტაური  თვითიდენტიფიკაციის  
გენდერული კონცეპტი  
„მოძრაობის“ ნარატივში 
მოხსენებაში განხილულია  
„მოძრაობის“ მწერლობის  
თვისობრიობა, 
თვითიდენტიფიკაციის 
პრობლემების სირთულე 
მიგრაციულ პროცესებში. ამ 
პრობლემების 

სემიოტიკის IX სამეცნიერო 
კონფერენცია, სემიოტიკის 
კვლევითი ცენტრი. ქართულ-
ამერიკული უნივერსიტეტი. 
საგურამო. 9 ნოემბერი. 2019.
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რეპრეზენტაციათა 
თავისებურებები „მოძრაობის 
მწერლობაში“ შორენა 
ლებანიძის ნაწარმოების 
„პენელოპე. მგზავრი.“ 
მაგალითზე.

5 ნათელა ჩიტაური საარქივო - დოკუმენტური  
მასალის როლი  საზღვარგარეთ 
შექმნილ მწერლობაში.

ტექსტოლოგიის სამეცნიერო 
კონფერენცია „საარქივო 
მასალები და ტექსტოლოგიური 
კვლევები“.შოთა რუსთაველის 
სახ. ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი.   19. 06.2019. 

6 ნანა ფრუიძე ნაციონალური და რელიგიური 
იდენტობის საკითხი შიო 
არაგვისპირელის 
შემოქმედებაში. 

ქუთაისის V საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცა „ენა 
და კულტურა“. 2019, მაისი.

7 ნანა ფრუიძე პოლონური ლიტერატურის 
გავლენა შიო არაგვისპირელის 
მწერლური თავისებურებების 
ფორმირებაზე, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, IV საერთაშორ
ისო სამეცნიერო კონფერენცია -
 «თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება» , 
18-20 ოქტომბერი.

8 ნანა ფრუიძე აკაკი წერეთლის 
პუბლიცისტიკა. 

XI  ყოველწლიური 
კონფერენციის მასალები  
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, 
სუ გამოცემლობა, 2019, ივნისი

9 ნანა ფრუიძე აკაკი წერეთელი და „ლოტოთი 
ლოთობა ქუთაისში“

ტექსტოლოგიის სამეცნიერო 
კონფერენცია „საარქივო 
მასალები და ტექსტოლოგიური 
კვლევები“.შოთა რუსთაველის 
სახ. ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი.   19. 06.2019. 

10 მაია არველაძე
ელისაბედ ზარდიაშვილი

„აკაკი წერეთლის პირადი და 
საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ამსახველი უცნობი 
დუკუმენტები (აკაკი და 
ოსმალოს საქართველო)“ 

ქუთაისის აკაკი წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო კონფერენცია, 
ქუთაისი, 2019, 13-14 ივნისი 

11 მაია არველაძე
ელისაბედ ზარდიაშვილი

„აკაკი წერეთლის ბიოგრაფიისა 
და შემოქმედების უცნობი 
შტრიხები“ 

საქართველოს ეროვნული 
არქივის საერთაშორისო
კონფერენცია, საქართველოს 
ეროვნული არქივი, თბილისი, 
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2019, 26-28 სექტემბერი 

12 მაია არველაძე
ელისაბედ ზარდიაშვილი

„აკაკი წერეთლის ბიოგრაფიის 
უცნობი შტრიხები“

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის ტექსტოლოგიის 
სამეცნიერო კვევითი ცენტრის 
სამეცნიერო კონფერენცია – 
„საარქივო მასალები და 
ტექსტოლოგიური კვლევები“, 
თბილისი, 2019, 19 ივნისი

13 ელისაბედ ზარდიაშვილი
მაია არველაძე

„აკაკი წერეთლის პირადი და 
საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ამსახველი უცნობი 
დუკუმენტები (აკაკი და 
ოსმალოს საქართველო)“

ქუთაისის აკაკი წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო კონფერენცია, 
ქუთაისი, 2019, 
13-14 ივნისი

14 ჯულიეტა გაბოძე “ახალი იერემიას გოდება“  - 
გიორგი ჭანტურიას  
წინასწარმეტყველება   

25-27 სექტემბერი 2019 
თბილისი

15 ჯულიეტა გაბოძე ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომი 25-26 ოქტომბერი 2019

16 ჯულიეტა გაბოძე ვახტანგ ღამბაშიძე- პატარა 
ცემის ბავშვთა პირველი 
სანატორიუმის დამაარსებელი

12 ოქტომბერი 2019
ქვიშხეთი

17 ჯულიეტა გაბოძე საარქივო დოკუმენტები- 
ტექსტოლოგიის კვლევის 
წყარო (ვახტანგ ღამბაშიძის 
სანატორიუმ „პატარა ცემის“ 
დამსვენებელთა 
შთბეჭდილებების ჩანაწერები

19 ივნისი 2019 თბილისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

1. ნაშრომში განხილულია აკაკისა და მუსულმან ქართველთა ურთიერთობის საკითხები. 
გაანალიზებულია პოეტის სიტყვა, რომელიც მან წარმოთქვა წკგს-ის სხდომაზე ახლად 
შემოერთებულ აჭარაში ბათუმის სკოლის დასაცავად, ასევე, სხვა სტატიები, რომლებიც ასახავენ 
მუსულმან ქართველთა მდგომარეობასა და ყოფას.

2. წერილში გაანალიზებულია სხვადასხვა არქივში დაცული დღემდე გამოუქვეყნებელი აკაკი 
წერეთლის ბიოგრაფიისა და შემოქმედების ამსახველი მრავალი დოკუმენტი. პოეტის საქმიანი თუ 
ლიტერატურული ჩანაწერები ეხმარება მკვლევრებს პოეტის ბევრი თხზულების („მედია“, „ბაში-
აჩუკი“, „სოფელ ალის აოხრება“ და სხვა) შემოქმედებით ისტორიის შესწავლაში. ასევე, 
მოპოვებული საარქივო მასალა ხელწ უწყობს აკაკის პირადი თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ბევრი დეტალის ახლებურად გაშუქებასა და აღქმას, რაც უამრავ საინტერესო შტრიხს მატებს 
პოეტის ისედაც არაჩვეულებრივ პორტრეტს.

3. სტატიაში გაანალიზებულია სხვადასხვა არქივში მოპოვებული აკაკის საქმიანი ქაღალდები და 
დოკუმენტები, კერძოდ, სადარბაზო და მოსაწვევი ბარათები, საპატიო ბილეთები, განცხადებები, 
ნებართვები, თხოვნები, ქვითრები, დეპეშები, რეცეპტები და ა.შ. ისინი ნათლად ადასტურებს, რომ 
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პოეტი, მხატვრული შემოქმედების გარდა, უამრავი საზოგადოებრივი საქმით იყო დატვირთული 
და იმ პერიოდში არ ყოფილა არც ერთი მნიშვნელოვანი თუ უმნიშვნელო მოვლენა, რომელსაც იგი 
არ გამოხმაურებოდა.

4 .ნაშრომში განხილულია აკაკისა და მუსულმან ქართველთა ურთიერთობის საკითხები. 
გაანალიზებულია პოეტის სიტყვა, რომელიც მან წარმოთქვა წკგს-ის სხდომაზე ახლად 
შემოერთებულ აჭარაში ბათუმის სკოლის დასაცავად, ასევე, სხვა სტატიები, რომლებიც ასახავენ 
მუსულმან ქართველთა მდგომარეობასა და ყოფას.

5. ქართული სალიტერატურო კრიტიკა შიო არაგვისპირელის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაში 
რამდენიმე ძირითად ასპექტს გამოყოფს: ადამიანის რაობა და საზოგადოებასთან მისი 
დამოკიდებულება; სიყვარულის გაგება; გლეხკაცის თემა, ანუ სოციალური თემატიკა  და 
ეროვნული თვითშეგნების საკითხი. ჩვენი მხრიდან დავამატებდით, რომ მის თხზულებებში 
მნიშვნელოვან ჯგუფს ქმნიან რელიგიურ თემაზე შექმნილი ნოველები და მინიატურები. მწერლის 
დაბეჭდილი თუ დაუბეჭდველი ნაწარმოებების გაცნობა გვარწმუნებს, რომ მისთვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სწორედ რელიგიური და ნაციონალური იდენტობის საკითხის 
გააზრება იყო და ამ თვალსაზრისით ის 60-იანელთა იდეების გამგრძელებლად გვევლინება.

6. შიო არაგვისპირელმა, განათლება პოლონეთში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე,  1890-1895 
წლებში მიიღო.  ეს მისთვის ორმაგად ნაყოფიერი ხანაა - ერთი მხრივ, იღებს განათლებას, მეორე 
მხრივ - ეცნობა ახალგაზრდა ნიჭიერი პოლონელი მწერლების შემოქმედებას და თავადაც იწყებს 
კალმის მოსინჯვას. 90-იან წლებში ზედიზედ იბეჭდება ბ. პრუსისა და ჰ. სენკევიჩის საუკეთესო 
ნაწარმოებები. იქმნება ლიტერატურული დაჯგუფება „ახალგაზრდა პოლონეთი“. მისი წევრები 
იზიარებდნენ პოლონური რომანტიზმის ტრადიციებს და მათ თავისებურ ინტერპრეტაციას 
სთავაზობდნენ მკითხველს: ერთი მხრივ, პროტესტს გამოთქვამდნენ ნაციონალური და სოციალური 
ჩაგვრის გამო, მეორე მხრივ კი მათი ინტერესი მიმართული იყო მარტოსული გმირის სულიერი 
სამყაროსაკენ, რომელიც გაურბის საზოგადოებას.  ჩვენი აზრით, აშკარად საგრძნობია ამ 
დაჯგუფების ზემოქმედება შიო არაგვისპირელის ესთეტიკური შეხედულებების ფორმირებაზე. 
ვფიქრობთ, რომ არა პოლონეთში გატარებული წლები, შესაძლოა, ამ ნიჭიერი შემოქმედის 
ლიტერატურული მემკვიდრეობა სრულიად სხვაგვარი ყოფილიყო. 

7. სამეცნიერო ლიტერატურაში დიდი ხანია შენიშნულია, რომ აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკა, 
პირველ რიგში, პოეტის პუბლიცისტიკაა; იმდენად, რომ ძალიან ხშირად ჭირს კიდეც ტექსტის 
ჟანრის განსაზღვრა. ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანია აკაკის პუბლიცისტურ მემკვიდრეობაზე უფრო 
ყურადღებით დაკვირვება; კერძოდ, როგორია სათაურის შერჩევის მისეული პრინციპი; 
კონკრეტულად რომელი მხატვრული მეთოდებისა თუ ხერხების გამოყენება  დასტურდება 
ყველაზე ხშირად მის ტექსტებში; როგორია შესავლის განვითარების მეთოდები და ა.შ.  

8. XIX საუკუნეში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი ლოტო იყო არა მარტო 
საქართველოში, არამედ რუსეთსა და ევროპაშიც. ამ აზარტულ თამაშს მალე მთელი მოწინავე 
ინტელიგენცია დაუპირისპირდა და მას „უზნეო“ უწოდა. აკაკი წერეთელი იყო ერთი 
პირველთაგანი, რომელმაც განსჯის საგნად აქცია ლოთოთი გატაცება.
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ანგარიშის ფორმა № 1

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) დასახელება:

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ფოლკლორის განყოფილება;
განყოფილების ხელმძღვანელი: რუსუდან ჩოლოყაშვილი;
განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: 

1. ზაზა აბზიანიძე;
2. ამირან არაბული; 
3. ოთარ ონიანი; 
4. ნესტან რატიანი; 
5. ქეთევან ელაშვილი; 
6. მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური;
7. ეკა ჩხეიძე; 
8. ნინო ბალანჩივაძე; 
9. მარინე ტურაშვილი;
10. დალილა ბედიანიძე; 
11. ლილი მეტრეველი.

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№
პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

1 რუსუდან ჩოლოყაშვილი სჯანი, #20/I, გვ. 274-282 ISSN 1512-2514
2 ოთარ ონიანი სჯანი, #20/I, გვ. ISSN 1512-2514

3 ლილი მეტრეველი ჟურნალი „სჯანი“ 2020
წარდგენილია დასაბეჭდად 2020 

წლის ნომრისთვის

2. სხვა პუბლიკაციები:

№
პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1

ლილი მეტრეველი
International Journal of Social 

and Human Sciences IJSHS

ISSN 2602-3288
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-

file/822591

3. საერთაშორისო პატენტები:

№
საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი

4. ეროვნული პატენტები

№
საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/822591
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/822591
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5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური

პროექტის 
განხორციე-

ლების 
პერიოდი 

1 FR17_160

რ. ჩოლოყაშვილი (ხელმძღვანელი),
ქ. ცირეკიძე (კოორდინატორი), 
ძირითადი შემსრულებლები:

ნ. ბალანჩივაძე, ლ. ბრეგაძე, ნ. რატიანი, 
მ. ტურაშვილი, ე. ჩხეიძე, თ. 

ჯაგოდნიშვილი

1836-1927წწ. 
გამოქვეყნებული 

ქართული 
ფოლკლორული მასალის 

შესწავლა

მეორე

2 PHDF-19-3709
მარინე ტურაშვილი, პროექტის 

ხელმძღვანელი

თანამედროვე ქართული 
ნარატიული ფოლკლორი 

(ზეპირი სიტორიენის 
მიხედვით)

პირველი

3 PHDF-18-1456 ლილი მეტრეველი/დოქტორანტი

მითოლოგიური 
არქეტიპები ქართულ 

მოდერნისტულ 
ლიტერატურაში

2018 წლის 
დეკემბერი - 
2019 წლის 

ივნისი

4 SP-19-185
ზაზა აბზიანიძე, პროქეტის 

ხელმძღვანელი
„ქართველი მწერლები 

ეპოქათა ჭრილში“
პირველი

5 SP-19-185 ლილი მეტრეველი, კოორდინატორი
„ქართველი მწერლები 

ეპოქათა ჭრილში“
პირველი

6 - ლილი მეტრეველი, კოორდინატორი

„მე-20 საუკუნის 
ქართული მწერლობა და 

ნაციონალური 
იდენტობის იდეა“

პირველი

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაც
იო კოდი 

DOI ან ISSN

1 ნესტან რატიანი
Childhood Illnesses in Georgian Folklore, Community Driven, 

American Folklore Society, October 16-19, Baltimore, 
Maryland, USA

-

2 ნესტან რატიანი
9 აპრილი და ქართულ-რუსულ-ამერიკული 

ურთიერთობები ელიზაბეტ სკოტ-ტერვოს რომანში „მზე 
არ მზეობს უშენოდ“

იბეჭდება

3 ნესტან რატიანი

9 მარტის სისხლიანი მოვლენები და ქართული 
ლიტერატურა, კულტურათაშორისი დიალოგები, 25-27 

ოქტომბერი, მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

-

4 ნესტან რატიანი
როცა ჰომეროსი შეცდომას უშვებს, შავი ზღვა როგორც 

ლიტერატურული და კულტურული სივრცე, ილიას 
იბეჭდება
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სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 25-27 ოქტომბერი

5 ნესტან რატიანი

ადამიანი გაზეთის სვეტში და მისი ისტორიული 
კონტექსტი, ენა და კულტურა, საერთაშორისო 

კონფერენცია, 1-3 ივნისი, ქუთაისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

იბეჭდება

6 ნესტან რატიანი

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
XX საუკუნის 80-90-ანი წლების პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 

ოქტ.

7 ქეთევან ელაშვილი

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
XX საუკუნის 80-90-ანი წლების პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 

ოქტ.

8
მერი 

ხუხუნაიშვილი-
წიკლაური

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
XX საუკუნის 80-90-ანი წლების პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 

ოქტ.

9 ეკა ჩხეიძე

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
XX საუკუნის 80-90-ანი წლების პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 

ოქტ.

10 ნინო ბანალჩივაძე

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
XX საუკუნის 80-90-ანი წლების პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 

ოქტ.
11

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

DOI ან ISSN

1 რუსუდან ჩოლოყაშვილი
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

2 ამირან არაბული
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

3 ოთარ ონიანი
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

4
მერი ხუხუნაიშვილი 

წიკლაური

ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

5 ეკა ჩხეიძე
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

6 ნინო ბალანჩივაძე
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
-
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ლიტერატურის ინსტიტუტი

7 მარინე ტურაშვილი
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

8 დალილა ბედიანიძე
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

9 ლილი მეტრეველი
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 ლილი მეტრეველი

The International Jurnal of Social 
Sciencies and Humanities 

Invention. Vol 5 NO 3 (2018) – 
2018-03-01

ISSN – 2349-2031

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი
ISBN

1
ქართული ხალხური პროზა,

ცხოველთა ეპოსი-შემდგენელი რ. 
ჩოლოყაშვილი

“აკადემიური წიგნი” 978-9941-9615-1-9

2
ქართული ხალხური პროზა, ამირანიანი-
შემდგენელი მ. ჩიქოვანი, რედაქტორები - 

რ. ჩოლოყაშვილი, ზ. კიკნაძე.

თსუ-ს 
გამომცემლობა

978-9941-13-884-3

3

“1836-1927 წლების რუსულ პრესაში 
გამოქვეყნებული ქართული 

ფოლკლორული მასალის შესწავლა-
ანოტირე ბული ბიბლიოგრაფია”-

შემგენლები: რ. ჩოლოყაშვი- ლი, ნ. 
ბალანჩივაძე, ნ. რატიანი, მ. ტურაშვილი, ე. 

ჩხეიძე, ქ. ცირეკიძე, თ. ჯაგოდნიშვილი

“მერიდიანი” 978-9941-8-1920-9

4

ზაზა აბზიანიძე, „ნატვრის ხის 
ჩრდილქვეშ“, (გიორგი ლეონიძის პროზა). 
საიუბელეო კრებული „გიორგი ლეონიძე – 

120“.

თბილისი 978-9941-9617-6-2

5
ზაზა აბზიანიძე, „გალაკტიონის 

სანთელი~“. კრებ. „გალაქტიონოლოგია“, 
VIII.

თბილისი 978-9941-8-1584-3

6
ზაზა აბზიანიძე, „უცნობი ყაზბეგი“, კრებ. 

„ნაცნობი და უცნობი ყაზბეგი“
თბილისი 978-9941-8-0434-2

7

ზაზა აბზიანიძე, „მოუთვინიერებელი 
სიტყვა“ (ქართული ეროვნული იდენტობის 

აკაკი ბაქრაძისეული  კონცეფცია). გაზ. 
„ლიტერატურული საქართველო“, #34

თბილისი 1987-9806

8
ზაზა აბზიანიძე, „ო, კაპიტანო, ჩემო 
კპიტანო!“ (სანდრო მრევლიშვილის 

გახსენება), ჟურნ. „თეატრი“, #3
თბილისი 2587-5019

9 ზაზა აბზიანიძე, „რეზო მირიანაშვილი – თბილისი 1987-9806
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ილუსტრაციები არარსებული 
რომანისათვის“, გაზ. „ლიტერატურული 

საქართველო“, #27

10

ზაზა აბზიანიძე, „ყოჩაღ, ჯანა-ჯან!“ 
(„ილუსტრირებული გამოძახილი“ წიგნზე 

„მე _ ნამდვილიო კოკოშა“).  გაზ. 
„ლიტერატურული საქართველო“, #30

თბილისი 1987-9806

11

ზაზა აბზიანიძე, „გზა ხარფუხიდან 
მთაწმინდამდე“ (იოსებ გრიშაშვილის 

ლიტერატურული
პორტრეტი), ჟურნ. „ცისკარი“

თბილისი 1987-5762

12 ქეთევან ელაშვილი, „სიტყვის ბედისწერა“ „უნივერსალი“ -

13

ქეთევან ელაშვილი, „ლიტერატურულ 
სიმბოლოთა ფოლკლორული არქეტიპები“, 

ART კვლევები, დიმიტრი ჯანელიძის 
სამეცნიერო ინსტიტუტის შრომების 

კრებული (გვ 81-112).

„კენტავრი“ -

14
მერი ხუხუნაიშვილი წიკლაური, 

„ლიტერატურული ძიებანი“, „ვეფხის 
მითოსის კვალი ამირანის ეპოსში“, ტომი 40

იბეჭდება 0235-3776

15
ოთარ ონიანი, „ამირანის დასჯის მიზეზები 
სვანურ ვარიანტებში, „ლიტერატურული 
ძიენაბი.

იბეჭდება -

16

დალილა ბედიანიძე, ქალის სახე ქართულ 
ჯადოსნურ ზღაპრებში (მზეთუნახავი და 
დედაბერი)“, გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი, #7-8, 3-57 გვ.

- -

17

დალილა ბედიანიძე, ქალის სახე ქართულ 
ჯადოსნურ ზღაპრებში (დედა, დევის დედა, 
მზის დედა, დედინაცვალი, დედაბერი, 
გერი, და, დობილი, გამდელი, ალი, ცოლი, 
რძალი, მული)“, გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი.

იბეჭდება -

დალილა ბედიანიძე, „ცხენი ქართულ 
ჯადოსნურ ზღაპრებში“, „ლიტერატურული 
ძიებანი“.

იბეჭდება -
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 
შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 
ფოლკლორის განყოფილება;
განყოფილების ხელმძღვანელი: რუსუდან ჩოლოყაშვილი;
განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: 

12. ზაზა აბზიანიძე;
13. ამირან არაბული; 
14. ოთარ ონიანი; 
15. ნესტან რატიანი; 
16. ქეთევან ელაშვილი; 
17. მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური;
18. ეკა ჩხეიძე; 
19. ნინო ბალანჩივაძე; 
20. მარინე ტურაშვილი;
21. დალილა ბედიანიძე; 
22. ლილი მეტრეველი.

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტები 

1.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1

მხატრულ-გამომსახველობითი  
საშუალებები ქართულ  

ფოლკლორში
ფილოლოგია, ფოლკლორისტიკა

2014-2023  წწ.

რუსუდან ჩოლოყაშვილი, ნინო 
ბალანჩივაძე, დალილა 

ბედიანიძე, ოთარ ონიანი, ნესტან 
რატიანი  ,ეკა ჩხეიძე, ლილი 

მეტრეველი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ქართული ზეპირსიტყვიერება უძველესი დროიდან იღებს სათავეს და მრავალფეროვანია ჟანრებისა და 
ქვეჟანრების თვალსაზრისით. ისინი სხვადასხვა ეპოქაშია შექმნილი და ყოველი მათგანი თავის მხრივ 
მდიდარია მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებებით. ჩვენი მიზანია მათი გამომზეურება და მათი 
ფუნქციების სწორად გააზრება. ფოლკლორული ნაწარმოებისათვის დამახასიათებელი კონსერვატიულობის 
მიუხედავად, საუკუნეების მანძილზე ისინი მეტ-ნაკლებად გარკვეულ გადააზრებას განიცდიან. ამიტომ 
საჭიროა ამ პროცესებზე თვალის მიდევნება. ისინი ხშირად არის ლიტერატურულ ნაწარმოებთა ცალკეულ 
მხატრულ სახეთა წყაროც. ამდენად, საჭიროა ამ მხატრულსახეთა შესწავლა და იმ ცვლილებათა 
გამოსავლენად და გასააზრებლად, რაც მათM განიცადეს საუკუნეთა მანძილზე. ამ დასახული მიზნის 
განსახორციელებლად 2019 წ. ჩატარებული მუშაობა ასე გამოიყურება:

რ. ჩოლოყაშვილი თავის ნაშრომში –“მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებები ჯადოსნურ 
ზღაპარებში “პრასა და ნიახურის ქალი” და “ანანა” ამ თვალსაზრისით განიხილავს ამ ორ ჯადოსნურ 
ზღაპარს. აქ აღნიშნულია, რომ ჯადოსნური ზღაპრები, რომელთა მთავარი გმირიც ქალია, გაცილებით 
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ძველია, ვიდრე ზღაპრები, რომელთა მთავარი გმირიც ვაჟია და მას ვაჟზე მეტი მაგიური ძალა მიეწერება. 
ამის დასტურია ზღაპრები “ანანა” და ‘პრასა და ნიახურის ქალი”. მათში არაერთი ისეთი საკრალური 
მნიშვნელობის ფაქტია თავმოყრილი, რომლებიც სხვა ზღაპრებში ან საერთოდ არ გვხვდება, ან – 
გაფანტულია: ქალი პრასის გვარისაა, უფლისწული კი იწუნებს მას უბრალო გვარის გამო, მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს ის არაჩვეულებრივი მონაცემების მქონე არსებაა: მას ირმები ემორჩილებიან და შეუძლია მათ 
მდუღარე რძეში ბანაობა. ამის ძალა მხოლოდ მნათობთა ასულს შეიძლება გააჩნდეს და ზღაპრის 
დასასრულს პირდაპირა არის კიდეც ნათქვამი, რომ მისი დედა მზეა, მამა კი - მთვარე. ეს ქალი ფრინველთა 
პატრონიც არის, არადა ფრინველები, მითოსური გააზრებით, მნათობთა მეტამორფოზული სახესხვაობანი 
არიან. ისინი აბრეშუმის ძაფს ახვევენ, რომელსაც ქალი ოქროს ზოდით ასწორებს და ის თითისტარსაც 
ხმარობს სხვა ღვთაებრივ არსებათა მსგავსად; მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ამ ქალის სხეულის ნაწილსაც 
კი (მაგალითად, ცხვირს) თავად ქალის შესაძლებლობები გააჩნია. მხოლოდ მესამე ცდაზე, მასშემდეგ რაც 
სამგზის დაამტკიცებს ის თავის ღვთაებრივ შესაძლებლობებს, ხდება ის უფლისწულის ცოლი. ამის შემდეგ 
კი ციდან ჩამოეშვება ოქროს სკამი და ნეფე-დედოფალი აჰყავს ზეციურ სამეფოში.

ოთარ ონიანი - ამირანის დასჯის მიზეზები “ამირანიანის” სვანურ ვარიანტებში - „ამირანიანის“ სვანური 
ვარიანტები გამოირჩევიან თემატიკური სიახლითა და არქაულობით. ამ აზრით, ცალკეა გამოსაყოფი 
ქალდანისეული, გურჩიანისეული და გულედანისეული ვარიანტები. მათში ამირანი ღვთიური 
წარმომავლობისაა, ანგელოზის შვილი. ხარის ტყავში იმიტომაა გახვეული და დასმული, რომ ადამიანად 
გარდაიქმნას და ღვთის ნათლული მამის ოჯახში გაიზარდოს. ამირანის მისიაა ბოროტი ძალების 
განადგურება მიწიერ საუფლოში. იგი კულტურული გმირია. მან ქვესკნელურ ძალებს წარსტაცა ცეცხლი, 
ამოიტანა სამზეოზე და ასწავლა ადამიანებს მისი გამოყენება. ამირანს თავისი მისიის აღსრულების გზაზე 
აქვს ადამიანურუ შეცდომებია, შეცოდებებიც და არა ქრისტე ღმერთის წინააღმდეგ ბრძოლის სურვილი.

ამირან არაბული - რამდენიმე ფოლკლორული სახე და მოტივი გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“ - 
გიორგი ლეონიძის მხატვრული შემოქმედება თავის საარსებო ენერგია, უპირველეს ყოვლისა, ხალხური 
სიტყვიერების წიაღში პოულობს. მწერალი საფუძვლიანად იცნობს მშობელი ხალხის სიტყვიერ საგანძურს 
და ხშირად მიმართავს მას, როგორც თავისთავადი ტროპული მეტყველების ულევ წყაროს.

ნაშრომში განხილულია სამი ნიშანდობლივი ეპიზოდი, სამი ორიგინალური მოტივი, რომელთაც სათავე 
ხალხურ ყოფასა და უმდიდრეს ზეპირსიტყვიერებაში ეძებნებათ. ესენია: 1. ხარირმის მიერ კისრით ისტრის 
ზიდვის მოტივი; 2. სიკვდილის მიმართ უშიშრობისკენ მოწოდება და 3. ლექსი და ხელსაქმე, როგორც 
ლირიკულ გმირთა თვითგამოხატვის ადეკვატური გზა და საშუალება. 

გიორგი ლეონიძრე მორწმუნე კაცის მოწიწებით შედის უმდიდრეს ხალხურ სასიტყვეთში და დიდი 
რუდუნებით გამოაქვს დღის სინათლეზე დროებით მიყუჩებული ბგერები თუ ენობრივი ერთეულები, 
რომელთა ერთობლიობა დისწილად განსაზღვრავს მისი ნააზრევის მხატვრულ-ესთეტიკურ ღირებულებას.

 
ეკა ჩხეიძე ნაშრომში “ზოომორფული წარმოდგენები ხალხურ შემოქმედებაში (ტახის სახე-სიმბოლო)”  

აღნიშნავს,რომ ტახს ქართულ გადმოცემებში საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს, ასევეა - ზღაპრულ ეპოსშიც. 
ის გვხვდება აგრეთვე “ამირანიანის” რაჭულ ვერსიაში  დევთან ერთად. ამირანი  „ტახმმუსვრელია“ ამირანის 
ეპოსის” სვანურ ვარიანტში. 

ტახს მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა ბერიკაობის რიტუალშიც. აქ ტახი ერთ-ერთ ბერიკას კლავს, რასაც 
მოსდევს ბერიკას დატირება, რომელშიც თავად მისი მკვლელი ტახიც იღებს მონაწილეობს. ტახი 
ბერიკაობაში ერთდროულად არის დაკავშირებული გარდაცვალებასთან და გაცოცხლებასთანაც. „ის მკვდარ 
ბერიკას დასტირის და ცოცხალს გვერდით უდგას“. აქ დაახლოებით ისეთივე მდგომარეობაა, როგორიც 
ირლანდიურ ტრადიციაში, სადაც ტახი კლავს დიარმაიდს, თუმცა ჯადოსნური ტახის ტყავში გახვევა ან 
ჯადოსნური გოჭების ხორცის გასინჯვა გმირს კურნავს. ტახის სიმბოლიკა ერთგვარი ამბივალენტურობით 
გამოირჩევა. ხალხურ ცნობიერებაში მსგავსად მგლისა ტახიც განიცდის მაქციობას. ასევე ცნობილია 
გადმოცემები ტახ-კაცების, ტახად მაქციობის შესახებ. 

ცნობილია მითრას წარმოდგენა ტახის სახით. „ავესტას“ ერთ-ერთ ჰიმნში ის პირდაპირ უიგივდება ტახს 
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და ხასიათდება, როგორც „გააფთრებული ტახი“, „ალესილი ეშვების მქონე“, „რომლის წინა და უკანა ფეხები 
რკინისაა“ და ა. შ.  მითრა სამართლიანობის ღვთაებაა. საყურადღებოა ის გარემოება, რომ ძველ იბერიაში 
მითრას თაყვანისცემას ადასტურებს წყაროებიც და მატერიალური მასალაც. მითრასთან დაკავშირებული 
სახელები ფართოდ იყო გავრცელებული ძველ საქართველოში (მირიანი, მიჰრანიც). ეს, თავის მხრივ, 
ადასტურებს, რომ იბერიაში ცნობილი იყო ტრიადა: მითრა - ტახი - ნადირობა. აღსანიშნავია, რომ ტახი 
ოდიშის სამთავროს დროშაზე იყო გამოსახული. ამრიგად, ქართულ ფოლკლორში თვალსაჩინოა და არა 
იშვიათი ტახის სახე-სიმბოლოსთან დაკავშირებული მოტივები.

ნინო ბალანჩივაძე თავის ნაშრომში „ეკალი და მისი სახე-სიმბოლო ხალხურ შემოქმედებაში“ აღნიშნავს, 
რომ როგორც ცნობილია, ეკალი გაუჩნდა ვარდს ადამისა და ევას დაცემის შემდეგ , რათა კაცობრიობის 
მეხსიერებიდან არ გამქრალიყო პირველი ადამიანების მიერ ჩადენილი ცოდვა. შესაძლოა, ამ ლეგენდის 
გავლენით უწოდებენო მარიამ ღვთისმშობელს „უეკლო ვარდს“, ვინაიდან, ტრადიციის მიხედვით, მარიამი 
უცოდველია.   ეკალი ევოლუციის პროცესში წარმოიშვა როგორც მცენარის ცხოველებისაგან თავდაცვის 
საშუალება. უნდა აღინიშნოს, რომ ზეპირსიტყვიერებაში,  ერთი მხრივ, თუ ეკალი ადამიანისათვის 
წინააღმდეგობებითა და დაბრკოლებებით აღსავსე გზაა და ცოდვის სიმბოლო (ბარდ-ეკალი, ეკლის 
გვირგვინი, ქრისტეს ტანჯვის სიმბოლო,  მურმანის ეკალი), მეორე მხრივ, იარაღია ბოროტების 
დამარცხებისა. რაჭული თქმულების მიხედვით, ეშმაქალის დასატყვევებლად, თუხი ეკალ-ბარდნარში 
ჩამოქვეითდება, ბლომად ეკალს დაგლეჯს და ცხენს გავაზე დააკრავს, შეჯდება და წავა.  ხოლო,   გზად 
როცა გადმოუდგება ეშმაქალი: „თუხი, გიჯექ ცხენსაო“. სამჯერ დაძახების შემდეგ შემოისვამს ცხენის 
გავაზე:  „ჯექ და გადაყევი თანაო“.  ეშმაქალი შემოხვევს ხელებს და ეკალი მას აღარ უშვებს. 

ნართების თქმულებათა გმირებიც ეკლიანი უზანგითა  და მათრახით ებრძვიან ბოროტ ძალებს. 
კუდიანების, ბოროტებისა და ეშმაკების დასაფრთხობად მოჰქონდათ ბავშვებს ასკილის რტოსთან ერთად 
ეკლის ტოტები ჭიაკოკონობის რიტუალის დროს და ამაგრებდნენ კარებზე, ფანჯრებსა და ამბრებზე, რათა 
კუდიანები არ მიჰკარებოდნენ. სწორედ ბოროტების დამარცხების შედეგად გახდა მე-13 საუკუნეში ერთი 
უშნო და ეკლიანი ყვავილი- ნარშავი შოტლანდიის სიმბოლო.

მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური - „ამირანის ეპოსის პერსონაჟი ქალების მითოსური ძირები“ - ამირანის 
ეპოსში მრავლად იძებნება ეპოიზოდები, სადაც ამირანი ქალებს უპირისპირდება. ამირანის ამბის ეპოსად 
გაფორმება სამონადირეო საზოგადოებიდან მიწათმოქმედებაზე გადასვლის პერიოდში უნდა მომხდარიყო, 
როცა ასტრალური რელიგია ჩამოყალიბდა და მატრიარქტის ქალღვთაებებს იერარქიულ პირველობას 
პტრიარქატის კაცღვთაებები ეცილებიან, ნადირთღვთაება დალი - ამრანის დედა იღუპება და გზას უთმობს 
მის მემკვიდრეს, ამირანს.

ჩვენი აზრით, პატრიარქატის იდეოლოგიის გამოჩენით ჩნდება ამირანის დაპირისპირების მოტივები, 
რომლებიც მატრიარქატის ეპოქის ქალღვთაებების ნიშნის მატარებლები არიან, კერძოდ, ასტრარული - ცის 
მითოსთან არიან დაკავშირებული. ასეთების ამირანის ეპოსის რაჭული ვარიანტის ქალ-ხარი, სვანური 
ნათობანი და სხვები, რომლებიც კომპარტიის დაქვემდებარებისა და კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდნენ. უნდა 
აღიშნოს, რომ საბჭოთა სისტემის ნგრევისა და ხელისუფლების შეცლის პერიოდში (1989-1990) 
საქართველოში ლიტერატურულმა პერიოდიკამ უმტკივნეულოდ შეძლო მემკვიდრეობისაგან 
გათავისუფლება და ეროვნული სულისკვეთებისა და საქართველოს ევროპული მომავლის გზების ძიების 
თემატიკის დამკვიდრება.

დალილა ბედიანიძე - „ქალის სახე ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში (მზეთუნახავი, დედაბერი, დედა, 
დედინაცვალი, დედაბერი, გერი, და, დობილი, გადია, დევების დედა, მზის დედა, ალი, ცოლი, რძალი, 
მული)“. 

ნაშრომში ნათქვამია, რომ მზეთუნახავის და დედაბრის სახეები ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში დიდი 
მრავალფეროვნებით ხასიათდება. აქ ყველაზე უფრო ვრცელი მზეთუნახავის და დედაბრის საკითხია - 
მზეთუნახავი და დედაბერი ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში არქეტიპურია: კეთილი და ბოროტი და მათ 
ახასიათებს გრძნეულება. ბოროტის პერსონაჟი ზღაპრის ბოლოს ისჯება, კეთული კი მარჯვებს. მათი 
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საქმიანობა ხშირად გადმოცემულია მზა ფორმულებით, რომლებიც ზღაპრიდან ზღაპარში გადადის.
გაედა მზეთუნახავისა და დედაბრისა, ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში გვხვდება ქალის შემდეგი 

სახეები: დედა, დედინაცვალი, დედაბერი, გერი, და, დობილი, გადია, დევების დედა, მზის დედა, ალი, 
ცოლი, რძალი, მული. ნაშრომში განხილულია მათი საქმიანობა, მოცემულია მათი დახასიათება მზა 
ფორმულებით, რომელთა ვარიანტებიც ზღაპრიდან ზღაპარში გადადის, ისევე, როგორც დედაბრისა და 
მზეთუნახავისა.

ლილი მეტრეველის ნაშრომში “ურბანული მითი ქართულ მოდერნისტულ ლიტერატურაში” 
აღნიშნულია, რომ ქართულ კულტურულ სივრცეში ურბანისტული დისკუსირსის გაჩენას მოდერნისტ 
ავტორ ვასილ ბარნოვს უკავშირდება.  ის თავის მოთხრობებში მსოფლიო მოდერნისტული სივრცისთვის 
აქტუალური პრობლემის - ურბანისტული კულტურის განვითარების ფონზე ინდივიდის სულიერი 
კრიზისის - დაძლევის საინტერესო ინტერპრეტაციას გვთავაზობს.მის ტექსტების სიღრმისეულ შრეში 
სოციალური პრობლემატიკა რელიგიურ-ფილოსოფიური კატეგორიების - სიკეთისა და ბოროტების - 
დაპირსპირებითაა ჩანაცვლებული. 

განსხვავებული თვალსაზრისით განიხილავს ურბანისტულ პრობლემატიკას - გრიგოლ რობაქიძე თავის 
დაუმთავრებელ რომანში „ფალესტრა“. ბერლინისა და თბილისის კონტრასტული დაპირისპირებით 
მწერალი დასავლურ (დესაკრალიზებულ) და აღმოსავლურ (საკრალურ) კულტურულ მოდელებს შორის 
მსოფლმხედველობრივ თუ კონცეპტუალურ განსხვავებას გამოკვეთს. მას სუბიექტის სულიერი კრიზისის 
დაძლევის გზად მას არა ამბოხი (დასავლური ფილოსოფია), არამედ მამის წიაღში, „არქეტპების სამოთხეში“ 
(მირჩა ელიადე) დაბრუნება მიაჩნია (აღმოსავლური სიბრძნე). 

ამდენად, ქართულ მოდერნისტულ ლიტერატურაში ევროპული მოდერნისტული ლიტერატურის 
კვლადაკვალ გაჩენილი ქალაქური პარადიგმის ცენტრალური პრობლემა - ურბანულ დეჰუმანიზებულ 
სივრცეში სუბიექტის სულიერი კრიზისი - დასავლური ფილოსოფიური თუ ესთეტიკური დისკურსისგან 
განსხვავებულად, სრულიად ორიგინალურადაა დაძლეული.

 2

ლიტერატურულ სიმბოლოთა 
ევოლუცია ქართული 

ფოლკლორიდან - 
პოსტმოდერნიზმამდე

2014-2023  წწ.

ზაზა აბზიანიძე - ხელმძღვანელი 
(ძირითადი შემსრულებელი);

ქეთევან ელაშვილი - ძირითადი 
შემსრულებელი

ახალი ქართული მწერლობის სიმბოლოლოგიური რაკურსი

სწორედ რომანტიზმი იქცა ლიტერატურულ სიმბოლოთა პირველწყაროდ, რამაც შემდგომში 
სიღმისეული განვითარება პოვა XIX საუკუნის ქართულ მწერლობაში. ამ მხრივ განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ვაჟა-ფშაველას მისტიკურ-ფილოსოფიური მხატვრული აზროვნება, რომელიც 
წარმოადგენს ლიტერატურულ სიმბოლოთა ინტერპრეტირების თავისუფალ სივრცეს.

წლიური თემის ფარგლებში შესრულებული  კვლევის კონკრეტული მასალა შევიდა ზემოდასახელებულ 
წიგნში (კერძოდ კი, ნ. ბარათაშვილი და ვაჟა-ფშაველა).

1.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
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2.1.

 №

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 
მითითებით,

პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და დამთავრების 
წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1

1836-1927წწ. 
გამოქვეყნებული ქართული 

ფოლკლორული მასალის 
შესწავლა
FR17_160

20.12.2017- 20.12.2020

რ. ჩოლოყაშვილი 
(ხელმძღვანელი),

ქ. ცირეკიძე (კოორდინატორი), 
ძირითადი შემსრულებლები:
ნ. ბალანჩივაძე, ლ. ბრეგაძე, ნ. 

რატიანი, მ. ტურაშვილი, ე. 
ჩხეიძე,

თ. ჯაგოდნიშვილი

2019 წ. განხორციელდა პროექტით გათვალისწინებულ წლებში 51 დასახელების რუსულ პერიოდულ 
გამოცემებში გამოქვეყნებული ქართული, აფხაზური და ოსური ფოლკლორული და ეთნოლოგიური 
მასალების (რომელნიც 2018 წ. იქნა მოძიებული) ანოტაციების შედგენა, მათი კლასიფიკაცია თემატიკის 
მიხედვით და წიგნად გამოქვეყნება.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
3.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.
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№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 რუსუდან 
ჩოლოყაშვილი

ქართული ხალხური 
პროზა, I. ცხოველთა 

ეპოსი, წინასიტყვაობა

თბილისი, 
“აკადემიური წიგნი”

ცხოველთა ეპოსის” წინასიტყვაობაში მოცემულია ცხოველთა ეპოსის ნიმუშების შეკრება-შესწავლის, 
გამოცემის, მათი ლიტერატურული გადამუშავების საკითხებზე. ასევე საუბარია “ქართული ხალხური 
პროზის” ამ ტომში შესული ცხოველებთან დაკავშირებული ეტიოლოგიური გადმოცემების, კუმულაციური 
ზღაპრების, თავად ცხოველთა ზღაპრების გენეზისსა და მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებზე.

2 რუსუდან 
ჩოლოყაშვილი

ქართული ხალხური 
პროზა, II, “ამირანიანი”, 

წინათქმა

თბილისი, თსუ-ს 
გამომცემლობა

აქ საუბარია “ამირანიანზე”, როგორც მსოფლიო ცივილიზაციის სათავეებთან მყოფ, ქართული სულიერი 
კულტურის გამომხატველ ნაწარმოებზე. აქვე აღნიშნულია მისი შემდგენელის –მ. ჩიქოვანის ღვაწლი და 
როლი ხალხური პროზის” იდეის ჩამოყალიბებასა და საფუძვლების ჩაყრაში.

3 რუსუდან 
ჩოლოყაშვილი

“1836-1927 წლების 
რუსულ პრესაში 
გამოქვეყნებული 

ქართული 
ფოლკლორული მასალის 

შესწავლა” შესავალი

თბილისი, 
„მერიდიანი”

386 გვ

შესავალ წერილში საუბარია მე-19 საუკუნეში და მე-20საუკუნის პირველ ათწლეულში გამომავალ 
რუსულ პერიოდულ გამოცემებში თავმოყრილი ფოლკლორული და ეთნოლოგიური მასალის 
მნიშვნელობაზე კავკასიელი ხალხების სულიერი და მატერიალური კულტურის შესწავლის საქმეში. 
აღნიშნულია, რომ თითქმის 1 საუკუნის მანძილზე ძირითადად საქართველოში (40)და რუსეთში (8) 
გამომავალ პერიოდულ გამოცემებში თავმოყრილ ანთროპოლოგიურ მასალას და მათ შესასწავლად 
გამოქვეყნებულ მასალებს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კავკასიოლოგიურ და კერძოდ ქართველოლოგიურ 
მეცნიერებათა განვითარებისათვის. მიუხედავად, გარკვეულ შემთხვევებში, სტატიათა ტენდენციურობისა 
და მასალათა სტილიზირებისა მათი მნიშვნელობა დიდია კავკასიელი ხალხების ზეპირსიტყვიერებისა და 
ყოფის ამსახველ მასალათა თავმოყრისა და შესწავლის საქმეში. ზეპირსიტყვიერების საკითხებთან ერთად 
ეთნოლოგიური მონაჩემების თავმოყრა უკეთ წარმოაჩენს იმ საერთოს, რაც გააჩნიათ კავკასიელ ხალხებს, 
აქვე გამოჩნდება ის განსხვავებებიც ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რამაც იჩინა თავი დროთა 
განმავლობაში და რაც განპირობებული იყო ისტორიული, სარწმუნეობრივი თუ სხვა საკითხებით. სწორედ 
ამ ფაქტორებმა განაპირობა 51 დასახელების პრესის ფურცლებზე გამომზეურებული მონაცემების 
ანოტირებული ბიბლიოგრაფიის ერთად თავმოყრილად გამოქვეყნება.

4. 2. სახელმძღვანელოები
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№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ზაზა აბზიანიძე

„უცნობი ყაზბეგი“
(კრებ. „ნაცნობი და 
უცნობი ყაზბეგი“)

ISBN 978-9941-8-0434-2

თბილისი,
გამ-ბა „საქართველოს 

მაცნე“
13 გვ.

პროექტი: „კრებული  „ნაცნობი და უცნობი ყაზბეგი“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა. როგორც პროექტის მონაწილეს 
მევალებოდა მომემზადებინა სტატია „უცნობი ყაზბეგი“, რომელშიც თვალმიდევნებული უნდა ყოფილიყო 
ალექსანდრე ყაზბეგის ცხოვრებისა და შემოქმედების მთელი გზა და განსაკუთრებით ყოფილიყო 
გამახვილებული ყურადღება მწერლის  ბიოგრაფიის უცნობ დეტალებზე და მისი პროზის დღემდე 
ამოუცნობ პროტოტიპებსა და კოლიზიებზე.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI 

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ქეთევან 

ელაშვილი
პუბლიცისტური დისკურსი 
ინტელექტუალურ ბურუსში

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 

პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების 

პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული 

დისკურსი. - მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა

7 გვ.

2 ქეთევან  „ლიტერატურულ ART კვლევები, დიმიტრი გადაცემულია გვ 81-112
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ელაშვილი სიმბოლოთა 
ფოლკლორული 

არქეტიპები“

ჯანელიძის სამეცნიერო 
ინსტიტუტის შრომების 

კრებული.
პუბლიცისტური დისკურსი ინტელექტუალურ ბურუსში

ნაშრომში განხილულია ჯემალ ქარჩხაძის პუბლიცისტურ წერილში („მონოლოგი“) ეროვნული 
თვითშეცნობის აღქმა-გააზრება.

ლიტერატურულ სიმბოლოთა ფოლკლორული არქეტიპები
ფოლკლორულ არქეტიპთა ლიტერატურულ სიმბოლოდქმნადობის პროცესის თვალმიდევნება როგორც 

ფოლკლორულ წყაროებში, ასევე ლიტერატურულ ძეგლებში.

1
ნესტან 

რატიანი

9 აპრილი და ქართულ-
რუსულ-ამერიკული 

ურთიერთობები ელიზაბეტ 
სკოტ-ტერვოს რომანში „მზე 

არ მზეობს უშენოდ“

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 

პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების 

პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული 

დისკურსი. - მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა

გადაცემული
ა

2
ნესტან 

რატიანი

9 მარტის სისხლიანი 
მოვლენები და ქართული 

ლიტერატურა, 
კულტურათაშორისი 

დიალოგები

25-27 ოქტომბერი, მეხუთე 
საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცის მასალები
თელავი

გადაცემული
ა

3
ნესტან 

რატიანი

როცა ჰომეროსი შეცდომას 
უშვებს

შავი ზღვა როგორც 
ლიტერატურული და 

კულტურული სივრცე, 
ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, მასალები

თბილისი
გადაცემული

ა

4
ნესტან 

რატიანი

ადამიანი გაზეთის სვეტში და 
მისი ისტორიული 

კონტექსტი

ენა და კულტურა, 
საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები, 1-
3 ივნისი, ქუთაისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ქუთაისი
გადაცემული

ა

9 აპრილი და ქართულ-რუსულ-ამერიკული ურთიერთობები ელიზაბეტ სკოტ-ტერვოს რომანში „მზე არ 
მზეობს უშენოდ“

ელიზაბეტ სკოტ-ტერვოს რომანი „მზე არ მზეობს უშენოდ“ საქართველოში 1988-89 წლებში მიმდინარე 
მოვლენებს ასახავს. რომანი ალეგორიულია. ამერიკელი აილინისა და ქართველი ირაკლის სიყვარული, 
რომელსაც თითქოს, ერთი შეხედვით, მომავალი არა აქვს, რუს ანატოლისთან ამერიკელი აილინის ქორწინება 
და გაშორება, ქართველი მეკოს მუდმივი ზრუნვა ამერიკელი მეგობარი ვინმემ არ გამოიყენოს და თავგზა არ 
აუბნიოს - ეს ყველაფერი გამოსაკვლევი და ასახსნელია რომანში. მოხსენების მიზანია, გახსნას რომანის 
ალეგორია და ამერიკელი მწერლის დაწერილი ნაწარმოები იმ ტექსტთა რიგში მოათავსოს, რომლებიც ქალისა 
და მამაკაცის ურთიერთობის ასახვას უფრო ღრმა სათქმელისთვის იყენებენ.  

9 მარტის სისხლიანი მოვლენები და ქართული ლიტერატურა, კულტურათაშორისი დიალოგები
მოხსენების მიზანია, წარმოადგინოს, როგორ აისახა 1956 წლის 9 მარტის მოვლენები ქართულ 

ლიტერატურაში, კერძოდ, ოთარ ჭილაძის, ოთარ ჩხეიძის და სიმონ ჩიქოვანის კონკრეტულ ნაწარმოებებში, 
ესენია: ოთარ ჭილაძის „ადამიანი გაზეთის სვეტში“, ოთარ ჩხეიძის „გამოცხადებაი“ და სიმონ ჩიქოვანის ამავე 
დასათაურების ლექსი. ოთარ ჭილაძის პოემა პირდაპირ არ ასახელებს აღნიშნულ ისტორიულ თარიღს, მაგრამ, 
ჩემი ვარაუდით, 9 მარტის ამბებია გადატანილი პანამის მოვლენების ასახვისას. ოთარ ჩხეიძის რომანი 
პირდაპირ ყვება, რა ხდებოდა 1956 წლის მარტის თბილისში. მოხსენებაში ყურადღებას შევაჩერებ ლენტოს 
პერსონაჟზე, მის სახელზე და ამ სახელის კავშირზე აღნიშნულ მოვლენებთან. სიმონ ჩიქოვანის ლექსი უჯრის 
მწერლობის ნიმუშია. ავტორი იმედდაკარგულია, რადგან მისი ხმა არ იქნება მკითხველის მიერ გაგონილი.
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როცა ჰომეროსი შეცდომას უშვებს
ბერძნული ტრადიცია არგონავტების მოგზაურობის რუკას საბერძნეთიდან, კერძოდ, იოლკოსიდან (პაგასის 

სანაპიროდან) კოლხეთამდე დიდი სიზუსტით წარმოადგენს. თითქმის ყველა წყარო თუ ავტორი, რომელიც 
არგოს ეკიპაჟის გასაოცარ ამბებს ყვება, თანმიმდევრულია აღწერისას და მარშრუტის გადმოცემისას ლამის 
დეტალების დონეზე იმეორებს იასონისა და მისი მეგობრების გზას. ეს იმის გამო ხდება, რომ ამ რთული 
მარშრუტის გავლა მიუთითებდა არგოს ეკიპაჟის წევრების ვაჟკაცურ ხასიათსა და გამორჩეულ უნარებზე. 

მოხსენება მიზნად ისახავდა განსხვავებული კუთხით განმარტოს ჰომეროსის „ოდისეას“ აღნიშნული 
მონაკვეთი და დააფიქროს უკვდავი პოემის მკითხველები, ხომ არ არის ჰომეროსის მიერ დაშვებული 
უზუსტობა, რომელიც შავი ზღვისა და ტირენიის ზღვის აუზებს უკავშირდება, მიზანმიმართული ქმედება და, 
თუ ეს ასეა, მაშინ ახსნას, რასთან გვაქვს საქმე.

ადამიანი გაზეთის სვეტში და მისი ისტორიული კონტექსტი
მოხსენება შეეხებოდა ოთარ ჭილაძის პოემას და მიზნად ისახავდა მისი დაწერის თარიღის დადგენას. 

გარდა ამისა, მოხსენებაში აისახა კვლევა, რომელიც ეფძნებოდა 50-იანი წლების გაზეთებში გამოქვეყნებულ 
მასალას, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა მხატვრული ტექსტი, რომელიც ლიტერატურულ მისტიფიკაციას 
წარმოადგენს, მაგრამ მას წინ უძღოდა გარკვეული ისტორიული მოვლენები როგორც საქართველოში, ასევე 
პანამაში.

1
მერი 

ხუხუნაიშვილ
ი წიკლაური

„ვეფხვის მითოსის კვალი 
ამირანის ეპოსში“

ლიტერატურული ძიებანი
იბეჭდება 10 გვ.

2
მერი 

ხუხუნაიშვილ
ი წიკლაური

1980-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 

ახალგაზრდულ-
ლიტერატურული 

ჟურნალისტიკა

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 

პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების 

პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული 

დისკურსი. - მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა

1987-5363
10 გვ.

3.

მერი 
ხუხუნაიშვილ
ი წიკლაური, 

ცისანა 
ხაზარაძე

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლე ქვეყნის 

კულტურული 
მემკვიდრეობის გადარჩენის 

სამსახურში

ფოლკლორისტთა 55-ე 
კონფერენციის მასალები

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

3 გვ.

„ვეფხვის მითოსის კვალი ამირანის ეპოსში“
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის არქივში დაცული 

„ამირანის“ ეპოსის დღემდე უცნობმა სვანურმა ვერსიამ (ფავ41, 2-26) ახალი ამოცანის წინაშე დააყენა 
ამირანოლოგია - პირველად გაჩნდა აღნიშნულ ვერსიაში (რომლის კიდევ ორი ტექსტიც არქსებობს) დალის 
კავშირი ვეფხვთან და ამირანთან - ამირანის საბრძოლო იარაღი ვეფხვის კუდია. დღემდე არსებული 
ვერსიებით ამირანის საბრძოლო იარაღი ასტრალური ნიშნის მატარებელი ოქროს, ალმასის დანა იყო, რაც 
აფართოებს დალის ისტორიას, როგორც ქალღვთაების დიდი დედის ფუნქციას, რომელიც უნდა ჰქონოდა მას 
საზოგადოების განვითარების გარკვეულ ეტაპზე. მოგვიანებით დაკარგა და დარგობრივ ნადირთღვთაებად 
ჩამოყალიბდა. ამის მაგალითია ანატოლიური ცივილიზაციის ნაყოფიერების დედა-ქალღვთაების (ჩვ.წ. აღ 
6000), რომლის სკულპტურული ფიგურაც ასახავს ქალღვთაების მშობიარობას წმინდა ცხოველებთან, 
ლეოპარდებთან ერთად. ვეფხვი კი ლეოპარდის ოჯახის წევრად ითვლება, როგორც კატისებრი გარეული 
ცხოველი. მსოფლიოში და, კერძოდ, საქართველოში არსებულმა მითო-რიტუალურმა ტრადიციამ ვეფხვმა, 
სავარაუდოდ, განაპირობა შოთა რუსთაველის უკვდვდავ პოემაში მოხვედრილიყო.

1980-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და ახალგაზრდულ-ლიტერატურული ჟურნალისტიკა
დესტალინიზაციის პროცესმა, რომელიც გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაიწყო, ხელი შეუწყო საბჭოთა 

სისტემისა და კომუნისტური პარტიის დაშლას. აღნიშნულმა პოლიტიკურმა სიტუაციამ მოახდინა 
ლიტერატურულ პროცესებზე, მათ შორის ახალგაზრდულ ლიტერატურულ ჟურნალისტიკაზე („ცისკარი“, 
„პიონერი“, „დილა“) , რომლებიც კომპარტიის დაქვემდებარებისა და კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდნენ.
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უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოთა სისტემის ნგრევისა და ხელისუფლების შეცვლის პერუოდში (1989-1990_ 
საქართველოში ახალგაზრდულმა ლიტერატურულმა პერიოდიკამ შეძლო კომუნისტური მემკვიდრეობისგან 
გატავისუფლება და ეროვნული სულისკვეთებისა და საქართველოს ევროპული მომავლის გზების ძიების 
თემატიკის დამკვიდრება.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის
სამსახურში

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ვახტანგ კოტეტიშვილის სახელობის ფოლკლორისტთა
შეკრების პროექტის ხელმძღვანელი მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე შვიდ ათეულ წელზე 

მეტს ითვლის. უნდა აღინიშოს, რომ მისი შექმნა მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ქვეყნის კულტურულ-
საგანმანათლებლო ცხოვრებაში. სასახლის გავლენისა და საქმიანობის არელი თბილისით არ  
შემოიფარგლებოდა და არც დღეს შემოიფარგლება.ის არასოდეს გავდა სტანდარტულ საბჭოთა სკოლას. 
თითოეული დარგობრივი კაბინეტი თუ საგნობრივი წრე შემოქმედებით ლაბორატორიას წარმოადგენდა, 
სადაც მოღვაწეობდნენ თავდადებული პედაგოგები და პირველ რიგში დამოუკიდებელი აზროვნების უნარ-
ჩვევებს გამოუმუშავებდნენ აღსაზრდელებს.

სასახლის ცხოვრება ჩაკეტილი არ იყო, მოსწავლეებს საშუალება ეძლეოდათ პირადად გასცნობოდნენ ამა 
თუ იმ დარგის ცნობილ მოღვაწეებს, სპეციალისტებს, მოესმინათ მათგან რჩევა-დარიგებები,რაც 
ახალგაზრდებისთვის პროფესიული ორიენტაციის საუკეთესო საშუალება იყო. ამიტომაც სასახლის კედლებში 
შემდგომში არაერთი გამოჩენილი პიროვნება აღიზარდა.

გასული საუკუნის 60-იან წლებში სასახლეში ნორჩ ფოლკლორისტთა კლუბი „ირმისა“ შეიქმნა, რომლის 
საპატიო თავმჯდომარეები წლების მანძილზე იყვნენ ცნობილი ქართველი ფოლკლორისტები: ქს. 
სიხარულიძე, მ. ჩიქოვანი, ჯ ბარდაველიძე, გ. ჭელიძე, რომელთა თაოსნობითაც ნორჩ ფოლკლორისტთა 
პირველი მეთოდური სახელმძღვანელო შემუშავდა. 70-იან წლებში ნორჩ ფოლკლორისტთა პირველი შეკრება– 
სემინარი გაიმართა, სადაც წარმოდგენილი იყო მოსწავლეთა მიერ ჩატარებული ფოლკლორული 
ექსპედიციების დროს მოძიებული მდიდარი და საყურადღებო მასალები ფშავ-ხევსურეთიდან, რაჭა-
ლეჩხუმიდან, იმერეთიდან, სამცხე-ჯავახეთიდან... 1991 წელს უკვე გაიხსნა ფოლკლორის კაბინეტი 
(ხელმძღვანელი ნინელი ჩიხლაძე). 1998

წლიდან კაბინეტს ხელმძღვანელობდა ცისანა ხაზარაძე. კაბინეტი ვახტანგ კოტეტიშვილის სახელს 
ატარებდა. 

უნდა აღინიშნოს საქართველოს სოფლებისა და ქალქაების პედაგოგთა თავდაუზოგავი მუშაობა 
მოსწავლეთა შორის ფოლკორისადმი ინტერესის გასაღვივებლად. 

ახალგაზრდა ფოლკლორისტთა შეკრებასთან აქტიურად თანამშრომლობენ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოლკლორის დეპარტამენტის პროფესორები, შოთა 
რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების მეცნიერები. 
განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია პროფესორი ზურაბ კიკნაძე, რომლის რჩევები დიდ დახმარებას უწევს 
პედაგოგებსა და მოსწავლეებს.

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, გაჩნდა ახალი მიდგომები, 
მოსწავლეთა მიერ შესრულებული ნაშრომების შეფასების ახალი კრიტერიუმები და რაც მთავარია, 
თანამედროვე, ევროპული დონის მოთხოვნები, სასახლეში დაცული უმდიდრესი ფოლკლორული არქივის 
დაცვისა და შენახვის კუთხით. პირველი ფოლკლორული საარქივო მასალა 1949 წლით თარიღდება. 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე, მისი პედაგოგები თავდადებით ემსახურებიან 
მოსწავლეთა აღზრდის კეთილშობილურ საქმეს, ხალხური საუნჯის შეკრებასა და გადარჩენას, რომელშიც 
ჩვენი ქვეყნის მასწავლებლებთან ერთად ჩაბმული ჰყავთ მოსწავლე-ახალგაზრდობა. აღნიშნული აქტივობა 
სერიოზული და პასუხსაგები საქმეა და კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას და დაფასებას მოითხოვს 
ხელისუფლებისა და საზოგადოების მხრიდან.

1 ოთარ ონიანი ბალადა „თეთრი მანგური“
„სჯანი“

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

29 გვ.

2 ოთარ ონიანი
ამირანის დასჯის მიზეზები 

სვანურ ვარიანტებში
„ლიტერატურული ძიენაბი

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

15 გვ.



17

3 ოთარ ონიანი

ბალადა „თეთრი მანგურის“
მხატვრულ-

გამომსახველობითი 
საშუალებები

ფოლკლორისტთა 55-ე 
კონფერენციის მასალები

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

5 გვ.

ამირანის დასჯის მიზეზები “ამირანიანის” სვანურ ვარიანტებში
„ამირანიანის“ სვანური ვარიანტები გამოირჩევიან თემატიკური სიახლითა და არქაულობით. ამ აზრით, 

ცალკეა გამოსაყოფი ქალდანისეული, გურჩიანისეული და გულედანისეული ვარიანტები. მათში ამირანი 
ღვთიური წარმომავლობისაა, ანგელოზის შვილი. ხარის ტყავში იმიტომაა გახვეული და დასმული, რომ 
ადამიანად გარდაიქმნას და ღვთის ნათლული მამის ოჯახში გაიზარდოს. ამირანის მისიაა ბოროტი ძალების 
განადგურება მიწიერ საუფლოში. იგი კულტურული გმირია. მან ქვესკნელურ ძალებს წარსტაცა ცეცხლი, 
ამოიტანა სამზეოზე და ასწავლა ადამიანებს მისი გამოყენება. ამირანს თავისი მისიის აღსრულების გზაზე აქვს 
ადამიანურუ შეცდომებია, შეცოდებებიც და არა ქრისტე ღმერთის წინააღმდეგ ბრძოლის სურვილი.

ბალადა „თეთრი მანგური“
დალის ციკლის მასალებიდან „თეთრი მანგური“ გამოირჩევა თემატიკური სიახლითა, არქულობითა და 

მხატვრული სიძლიერითაც. თეთრს კონკტერულ შემთხვევაში ფიზიკური ფერის გაგება კი არ ახლავს, არამედ 
იგი განათლულს, ნათლით მოსილს გულისხმობს. ამგვარად, მონადირეთაგან მხოლოდ მანგური მოიხსენიება. 
ჩვენ არ ვიცით მანგურის წარმომავლობა: რა გვარისაა, რომელი სოფლიდან, თემიდან თუ ოჯახიდან. იგი 
ზოგადკობრიული გმირია, ყველგან მყოფი და არსად კონკრეტულად.

მანგური ერთნაირად ძლიერია როგორც ფიზიკურ შრომასა და გარჯაში, ისე ნადირობაში. მან სამოთხის 
დარი საუფლო შექმნა ადამიანთა საცხოვრისში, სადაც ბოროტება დაძლეულია, სიკეთის სამსახურშია 
ჩამდგარი. მას საფოხად დევები ეწვევია, სამკალად კი დალები ეხმარებიან. ნაწარმოებში სიახლიეა დალის 
საჩუქარიც. ქალღმერთმა მანგურს ნივთიერი საჩუქარი კი არ უბოძა, არამედ სიტყვის ძალმოსილება დააბედა. 
უკიდურესი გასაჭირის ჟამს საკმარისია საშველად უხმოს დალს, რომ ქალღმერთის მის გვერდით დგას, იფნის 
შტოთი ანადგურებს მტერს და მანგურს მშვიდობიანად უშვებს შინ.

ბალადა „თეთრი მანგურის“
მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებები

დალის ციკლის მასალებიდან „თეთრი მანგური“ გამოირჩევა თემატიკური ნაირგვარობითა და 
არქაულობით, მაღალმხატვრულობითა და რთული სარწმუნოებრივი შინაარსით. იგი ორიგინალურ ადგილს 
იმკვიდრებს არა მარტო ქართულ სამონადირეო პოეტურსა თუ პროზაულ ნაწარმოებთა, არამედ ზოგად 
მითოლოგიურ პერსონაჟთა შორისაც.

ბალადის რთული თემატიკური სამყაროს სპეციფიკურობა კვლევის ახლებურ, ორიგინალურ მიდგომას 
საჭიროებს. საქმე ისაა, რომ ნაწარმოების გმირი მანგური დღემდე ცნობილ მონადირეთაგან მთელი რიგი ნიშან-
თვისებებით მკვეთრად გამორჩეული, მრავალმხრივ საინტერესო, ამოსაცნობი და ცალკეულ შემთხვევებში 
ბუნდოვანიც კია. ასე მაგალითად, ბეთქილზე ბევრი რამ ვიცით: იგი სახელგანთქმული მონადირეა, მულახ-
მუჟალის საზოგადოებიდან, დღესასწაულების აქტიური მონაწილე, ხალხისათვის საიმედო ძალა და მრავალი 
სხვა. იგივე ითქმის მონადირე ჩორლაზე, რომელიც უშუალოდ წმინდა გიორგის მიერაა ხელდებული და  
ნიციაციაგავლილი. ორივე მონადირის მოღვაწეობა გარკვეული თემის, სოფლის ფარგლებს არ სცილდება, 
ისინი რჩებიან სახელგანთქმულ მონადირეებად. სრულიად განსხვავებულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე თეთრ 
მანგურთან: ჩვენ არ ვიცით, რომელი სოფლიდანაა იგი, რომელ თემს ეკუთვნის. ამასთანავე, დღემდე ცნობილი 
მონადირეებიდან არც ერთი არაა მოხსენიებული ზედწოდებით, მანგურისებურად აღზევებული.

საანალიზო ბალადაში პიროვნებაა საინტერესო, უფრო ზუსტად, ადამიანის დანიშნულება ფიზიკურ 
საუფლოში, ეს საკითხი ფილოსოფიურ ფიქრებსაც გვიჩენს და იგი აქტუალურია ქართული 
ფოლკლორისათვის. ამ აზრით, საინტერესოა ნაწარმოების შესავალი ნაწილი, თუნდაც პირველი სტრიქონი: 
„სვანეთის საქებო თეთრო მანგურო“. თეთრს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფიზიკური ფერის გაგება კი არ 
ახლავს, არამედ მასში განათლული, ნათლით მოსილი ინდივიდუალობა მოიაზრება. დალის ციკლის 
მასალებიდან არც ერთი მონადირე არაა მოხსენიებული მთელი სვანეთის საქებრად. მანგური ამ აზრითაც 
გამონაკლისია. მთქმელი ამ ერთი სტრიქონით იმასაც გვაგრძნობინებს, რომ მანგურის ტიპის პიროვნება კარგი 
ცხოვრებით ცხოვრობს: მას სანიავებელი სოფელ

წვირმში აქვს, პურის საშრობი – იფრაში, კალო – კალაში, სახნავი – ლახამულაში, სათიბი კი შხარაში... 
როგორ მიაღწია მანგურმა ამგვარ აღმატებულ მდგომარეობას? ეს მაშინ, როცა ძველ დროში ყოველ ოჯახს, 
გვარს, თემს მკაცრად შემოსაზღვრული ტერიტორია ჰქონდა. საზღვრის გადაწევა ძმათა შორისაც სარისკო იყო: 
დაჭრით, მკვლელობითაც თავდებოდა. გასახსენებელია, რომ ძველ დროში გვარი გვარს მტრობდა, სოფელი – 
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სოფელს, თემი – თემს. ადამიანები მეზობელ სოფელში ჯგუფ-ჯგუფად დადიოდნენ, რომ ვინმეს შეურაცხყოფა 
არ მიეყენებინა, გზაში არ დახვედროდა, არ გაეძარცვა... მკაცრად იყო დაცული ტყის მასივები, სამონადირეო 
ადგილები, საძოვრები და სათიბები. ამ ფონზე დაუჯერებელია, ალოგიკურიც კი მანგურის ესოდენ მკვეთრად 
გამორჩეული ადამიანური არსებობის ყველა სფეროში მიზანმიმართული მდგომარეობა, მაგრამ ეს არაა 
გასაკვირი, მანგური სხვათაგან განსხვავებულია – ნათლით მოსილი, ღვთით ხელდებულია. აქედან 
გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ იგი წინ უსწრებს მასის შეგნებას, მისი თვალსაწიერი ძალზე ფართოა. თვითონ 
მთქმელიც იმგვარი პოეტური სტრიქონებით წარმოგვიდგენს მანგურის გამორჩეულობას, რომ მკითხველსაც 
ხელეწიფება მისი ძნელად მისაწვდომი სულიერი და ფიზიკური სამყაროს გაცნობიერება, რომ იგი შინაგანად 
გაწონასწორებული, ღვთიურთან წილნაყარი, პიროვნებაა, მას შრომაში მხარში უდგანან გარეშე სულიერი

არსებები: საფოცხრად თურმე დევები გეწევიან, მოსამკალად თურმე დალები გეხმარებიან. დამოწმებულ 
სტრიქონში ღრმა სულიერი სიბრძნეა ჩადებული. დევები ამირანიანისა და დალის ციკლის მასალებში 
დემონებად არიან წარმოდგენილი. მანგურის საუფლოში კი ბოროტება დაძლეულია, სიკეთედაა გარდაქმნილი. 
აშკარაა, რომ

ნათლით მოსილ მანგურზე ღვთიური მადლია დაშვებული.
ხალხური მთქმელი მას პრაქტიკულ ცხოვრებაშიც ხელმომართულ, ყოველმხრივ აღზევებულ 

მდგომარეობაში წარმოგვიჩენს: კიდობნებად ვეებერთელა ქვაბები უდგას, ქვევრები იმერული ღვინით აქვს 
სავსე. ამას მოსდევს გაკვირვებითა და სიამაყით აღსავსე სიტყვები: „პური გვაქვს, ო, ყირიმისა“. ე.ი. 
დამოწმებულ სტრიქონებში გარღვეულია ლოკალური სივრცე, ნათლით მოსილ მანგურს ყველგან მიესვლება, 
უფრო ზუსტად, ის ყველგან მყოფია და ამავე დროს, არსად – კონკრეტულად. იგი ზოგადსაკაცობრიო აზრითაა 
დატვირთული, მომავლის ადამიანია. რასაკვირველია, დღევანდელი გადასახედიდან არამც თუ იმერეთი, 
ყირიმიც არ წარმოადგენს ძნელად მისაწვდომ მხარეს, მაგრამ ადრეული პერიოდის ადამიანთა ცხოვრება 
იმდენად კარჩაკეტილი იყო,

ცალკეული გამონაკლისების გარდა, თითქმის მოწყვეტილი იყო მოსაზღვრე კუთხეებთან ურთიერთობას, 
ამიტომ მათ შორეულად თვლიდნენ, მით უმეტეს – ყირიმს. ნათქვამთან დაკავშირებით შეიძლება გავიხსენოთ 
პრომეთეს მიერ ოლიმპოს მოგიზგიზე კოცონიდან ცეცხლის მოპარვა, განრისხებული ზევსის ბრძანება, რომ 
პრომეთე კავკასიონის კლდეზე მიეჯაჭვათ, იქვე ვკითხულობთ: „ქვეყნის დასალიერად თვლიდნენ ბერძნები იმ 
მხარეს, სადაც კავკასიონის მარადთოვლიანი მთები ეგულვებოდათ... ჰეფესტომ სწორედ აქ, კავკასიონის 
კლდოვან ქედზე მიაჯაჭვა თავისი თანამოძმე (ბერძნული მითების სამყარო, პროგრამა ლოგოსი, 1998). თეთრი 
მანგური დალის ციკლის ყველა მონადირისაგან მთელი რიგი ნიშან-თვისებებით განსხვავდება, მასში 
პიროვნულ ღირსებებზე მინიშნებაც კი არ გვაქვს. იგი ზოგადადამიანური გმირია და არა თემში, თუ სოფელში 
თავისი კაი  მობით განთქმული. შეუდარებელი სამონადირეო ხელოვნებით, მუხლმაგრობით, ამტანობით და 
სხვა... ამდენად, მანგურის საუფლოში ბოროტება სიკეთის სამსახურშია ჩამდგარი. მართალია, ბალადა 
სამონადირეოა, მაგრამ შესავალი ნაწილი მთლიანად მანგურის სამიწათმოქმედო შრომის ქება-დიდებას 
ეძღვნება. ეს კი ერთადერთი შემთხვევაა დალის ციკლის მასალაში. ამდენად, თავისუფლად შეგვიძლია 
ვისაუბროთ ნათლით მოსილი მანგურის უნივერსალურობაზე, რომ შრომის უძველესი ფორმა ნადირობა და 
მიწათმოქმედება სინთეზურადაა წარმოჩენილი მის მოღვაწეობასა და ქმედებაში. ის ორივე სფეროში 
შეუდარებელია, ამიტომაა, რომ

მთელი სვანეთის საქებია. დავძენთ, რომ ბალადის დასაწყისიც ორიგინალურია. მას ანალოგი არ დაეძებნება 
სამონადირეო პოეზიაში. აქ ჩანს, რომ ყოველგვარი ღირსებებით შემკული ინდივიდუალობა მიდის სა-

ნადიროდ.

1 ეკა ჩხეიძე

საბჭოთა რეჟიმის 
დაუნდობლობა ერთი 

ქართული
მოთხრობის მიხედვით

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 

პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების 

პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული 

დისკურსი. - მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა

გადაცემული
ა

2 ეკა ჩხეიძე მგელთან დაკავშირებული 
რწმენა-წარმოდგენები

ფოლკლორისტთა 55-ე 
კონფერენციის მასალები

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

3 გვ.

საბჭოთა რეჟიმის დაუნდობლობა ერთი ქართული



19

მოთხრობის მიხედვით
საბჭოთა საქართველოს სისხლიან ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეულად ტრაგიკული თარიღია 1983 წლის 

18 ნოემბერი, როდესაც შვიდმა შეიარაღებულმა ახალგაზრდამ სცადა თვითმფრინავის გატაცება თბილისის 
აეროპორტიდან. გატაცების მცდელობა მარცხით დამთავრდა: თვითმფრინავი ისევ თბილისის აეროპორტში 
დაეშვა.  სულ დაიღუპა 7 ადამიანი: ორი პილოტი და ბორტგამცილებელი, ორი მგზავრი და ორი გამტაცებელი; 
არაერთი ადამიანი დაშავდა თვითმფრინავის შტურმის დროს. 

მთელი საქართველო ადევნებდა თვალს სასამართლო პროცესს, რომლის შედეგადაც 14 წლით პატიმრობა 
მიუსაჯეს ერთადერთ გოგონას, რომელიც გატაცებაში მონაწილეობდა, შემდეგ კი დახვრიტეს არა მარტო სამივე 
გადარჩენილი გამტაცებელი, არამედ ერთი სასულიერო პირიც, რომელსაც საერთოდ არავითარი დანაშაული 
არ მიუძღოდა. სავარაუდოდ, მისი დახვრეტა კომუნისტებს სჭირდებოდათ იმისთვის, რომ საზოგადოებას 
გაეცნობიერებინა - რეჟიმი არავითარ დათმობაზე არ წავიდოდა და ყველა დაუმორჩილებელ პიროვნებას ასე 
მოსპობდა.  

მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტები ძალიან ცდილობდნენ ხალხის დაშინებას, მაინც მოხდა მათთვის 
სრულიად გაუთვალისწინებელი რამ: არც ისე ცოტა ადამიანმა ხელი მოაწერა გამტაცებლების შეწყალების 
თხოვნას, თუმცა რეჟიმმა დამნაშავეები არ დაინდო და ამ პეტიციაზე ხელმომწერთა ნაწილსაც  შეწყალების 
თხოვნაზე უარი ათქმევინა. საზოგადოება ორად გაიყო: ერთი ნაწილი ყველაფერში გამტაცებლებს 
ადანაშაულებდა და სასამართლოს უმკაცრეს განაჩენს მთლიანად ამართლებდა, მეორე ნაწილი კი ამ 
ტრაგედიაში უპირველესად რეჟიმის, შემდეგ კი გამტაცებლების დანაშაულს ხედავდა.

ეს დაპირისპირება კარგად ჩანს კოტე ჯანდიერის მოთხრობაში „დაპატიჟება კინოში“, რომელიც 
გამოირჩევა განწირულების შეგრძნებითა და ტრაგიკული პათოსით. ამ მოთხრობაში არა მარტო 

სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები ვერ უგებენ ერთმანეთს და ჩხუბობენ, არამედ თავად 
ახლგაზრდებს, მეგობრებსა და ახლობელ ადამიანებს არ ესმით ერთმანეთის. ამიტომ იღუპება ნინცო, 

კვდება სიყვარული და, როგორც მთხრობელი ამბობს: „ყველაფერი ეს იმიტომ მოხდა... რომ შენს ბაბუებს 
არ აღმოაჩნდათ უნარი, შენს მამებს კი ძალა - ყვარებოდათ ერთმანეთი, ყვარებოდათ ეს ბინძური ბოსელი, 

რომელსაც მშვენიერი სახელი - დედამიწა ჰქვია“.

ზოომორფული წარმოდგენები ხალხურ
შემოქმედებაში

(ტახის სახე-სიმბოლო)
ტახს ქართულ გადმოცემებში საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს, განსაკუთრებით – ზღაპრულ ეპოსში. 

ტახი მისდევს გმირს, რომელიც ზურგს უკან ისვრის სავარცხელს, სალეს ქვას, ფილთაქვას და ასხამს 
წყალს ან ზეთს. ამის შემდეგაც წამოიმართება: ტყე (ხერგი), კლდე და ზღვა. „წიქარასაგან“ განსხვავებით 
ამირანის რა-

ჭულ ვერსიაში ამ დევნაში ტახთან ერთად მონაწილეობს დევი. (ზოგიერთი ვარიანტის მიხედვით, 
ტახის პატრონი დევის დედაა.) საბოლოოდ ამირანი კლავს დევს, დევის დედას და მის ტახსაც. სხვა 
ვერსიით კი ამირანი ბაყბაყ დევსა და მის ტახს მაგიური ძალის მქონე საგნების (ვირის, ძაღლისა და კატის 
თავი) მეშვეობით ამარცხებს. ამირანის, როგორც „ტახმმუსვრელის“, შესახებ გადმოცემა გვხვდება 
ამირანის ეპოსის სვანურ ვარიანტში. ტახს მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა ბერიკაობის რიტუალშიც.

ბერიკაობის სცენის ერთ-ერთ ეპიზოდში – „ტახისგან მოკლული“ – მონაწილეობენ: ტახი, მეჩონგურე, 
რამდენიმე ბერიკა, მღვდელი და კუზიანი. აქ ტახი ერთ-ერთ ბერიკას კლავს, რასაც მოსდევს ბერიკას 
დატირება, რომელშიც თავად მისი მკვლელი ტახიც მონაწილეობს. ტახი ბერიკაობაში ერთდროულად 
არის დაკავშირებული გარდაცვალებასთან და გაცოცხლებასთანაც. „ის მკვდარ ბერიკას დასტირის და 
ცოცხალს გვერდით უდგას“. აქ დაახლოებით ისეთივე მდგომარეობაა, როგორიც ირლანდიურ 
ტრადიციაში, სადაც

ტახი კლავს დიარმაიდს, თუმცა ჯადოსნური ტახის ტყავში გახვევა ან ჯადოსნური გოჭების ხორცის 
გასინჯვა გმირებს კურნავს.

ტახის სიმბოლიკა ერთგვარი ამბივალენტურობით გამოირჩევა. ხალხურ ცნობიერებაში მსგავსად 
მგლისა ტახიც განიცდის მაქციობას. ცნობილია გადმოცემები ტახ-კაცების, ტახად მაქციობის შესახებ. 
კერძოდ, ლეონტიო მროველისადმი მიწერილი ქრონიკის იმ მონაკვეთში, რომელიც სომეხთა მეფე 
თრდატს ეხება, ვკითხულობთ: „რამეთუ მაღლითა ღვთისათა იქმნა მეფე თრდატ ეშვად“. ეს სასჯელი მას 
მიეზღო თავისი ცოდვებისათვის, სახელდობრ, ქრისტიანობის მქადაგებელთა დევნისა და 
მოკვდინებისათვის.

ძველ საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული სახელები ტახის აღმნიშვნელ ირანულ ფუძეზე 
„ვარაზ“. მაგალითად, ვახტანგ გორგასლის ბაბუა ვარაზ-ბაქარი, ცნობილი ფეოდალი ვარაზგაგელი და ა. შ. 
ეს სიტყვა დღემდე ცოცხლობს გვარში ვარაზი და ვარაზიშვილი.
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საყოველთაოდ ცნობილია მითრას წარმოდგენა ტახის სახით. „ავესტას“ ერთ-ერთ ჰიმნში ის პირდაპირ 
უიგივდება ტახს და ხასიათდება, როგორც „გააფთრებული ტახი“, „ალესილი ეშვების მქონე“, „რომლის 
წინა და უკანა ფეხები რკინისაა“ და ა. შ. ამასთან მითრა სამართლიანობის ღვთაებაა, ხოლო მოაბადის 
სიკვდილი სწორედ სამართლიანობის აღდგენაა. საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ ძველ იბერიაში 
მითრას თაყვანისცემას ადასტურებს წერილობითი წყაროებიც და მატერიალური მასალაც. მითრასთან 
დაკავშირებული სახელები ფართოდ იყო გავრცელებული ძველ საქართველოში. მაგალითად, მირიანი, 
მიჰრანიც მითრას უკავშირდება. ყოველივე ეს, თავის მხრივ, ადასტურებს, რომ იბერიაში ცნობილი იყო 
ტრიადა: მითრა – ტახი – ნადირობა (აღსანიშნავია, რომ ტახი ოდიშის სამთავროს დროშაზე  იყო 
გამოსახული).

ამრიგად, ქართულ ფოლკლორში თვალსაჩინოა და არა იშვიათი ტახის სახე-სიმბოლოსთან 
დაკავშირებული მოტივები, როგორიცაა: ტახის კავშირი დევებთან, ტახად მაქციობა, ტახი, როგორც 
ბერიკაობის რიტუალის მნიშვნელოვანი რიტუალი, ტახთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ატრიბუტი 
(სავარცხელი), ასევე ტახთან დაკავშირებული სახელები და სხვ.

1
ნინო 

ბალანჩივაძე
ლიტერატურა და ეთნიკური 

კონფლიქტი

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 

პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების 

პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული 

დისკურსი. - მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა

გადაცემული
ა

2
ნინო 

ბალანჩივაძე
ერთი უჩვეულო სიტყვა  

„ეიდარ“ 
ფოლკლორისტთა 55-ე 

კონფერენციის მასალები

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

2 გვ.

ლიტერატურა და ეთნიკური კონფლიქტი
მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვის შემდეგ ადამიანი, რომელსაც, უიმედოდ  დარჩენილს,  

გაუსაძლისი ტკივილი აწუხებს, ოდნავ უკეთესი ხდება, ვიდრე არის, უფრო ჭკვიანი- ვიდრე იყო.  და 
მართლაც , მაშინ ჩნდება მწერალი, რომელიც რაღაც ახალსა და  მნიშვნელოვანს, იმედით  აღსავსე ძალას 
აღმოაჩენინებს მკითხველს საკუთარ თავში. 

გურამ ოდიშარიას წიგნი "სოხუმში დაბრუნება" გამოჩნდა მაშინ, როცა ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ  ეს 
წიგნი იქნებოდა ერთგვარი გზა აფხაზებთან მოსალაპარაკებლად. როცა  ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის 
მოსაგვარებლად პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და შეხვედრა დაიგეგმა, აფხაზებს ჰკითხეს, ვის 
შეხვდებოდნენ ქართველებიდან? ...გურამ ოდიშარია დასახელდა... - იყო ასეთი მწერალი და უყვარდა 
აფხაზებიო. 

თავად გურამ ოდიშარიამ  აფხაზთაგან დაურ ნაჭყებიასთან შეხვედრა ისურვა. დაური კი ქართველების 
მიერ ომში მოკლულ ძმას   გლოვობდა და ისურვებდა თუ არა დიალოგის მაგიდასთან დაჯდომას, 
საკითხავი იყო. 

გურამ ოდიშარიას  უკვე გამოცემული ჰქონდა  წიგნი „სოხუმში დაბრუნება”. „Даур, извини и меня тоже» 
წარწერა გაუკეთა და გაუგზავნა. დაურმა, რა თქმა უნდა,  წიგნი წაიკითხა  და თავისი მოთხრობა «Я, 
мертвый» ოდიშარიას  გამოუგზავნა (შემდეგ სახელი შეუცვალა და დაარქვა „Скоро осень»)...  სხვადასხვა 
მხარეს მდგომი  ერთ დროს ერთ ქალაქში მცხოვრები ორი მწერალი  ემოციებსა და განცდებს მხოლოდ 
ერთადერთი ფორმით თუ გამოხატავდა... და ეს იყო  ლიტერატურა.

      მიუხედავად  ომისა და ურთიერთმტრობისა, რაც უნდა დაუჯერებელი იყოს,  ძველი მეგობრები  
აუცილებლად  მოინანიებენ ხმამაღლა. ორივე მხარემ იცის, რომ  ეს აუცილებლად მოხდება   და ...  
მხატვრული ლიტერატურა  მნიშვნელოვან სიტყვას იტყვის.

ერთი უჩვეულო სიტყვა  „ეიდარ“ 
არავისთვის უცხო არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ სიტყვა  თავისი მაგიური ძალით ადამიანური 

ურთიერთობებისა და ემოციური გამოხატვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. სიტყვა  ყოველთვის ამბობს 
თავის სათქმელს. თავისი შინაარსის გადმოსაცემად  ხატოვანი აზროვნება ისევე იყენებს სიტყვას, როგორც 
ლოგიკური აზროვნება: 

„მზეო, ამოდი, ამოდი! ნუ ეფარები გორასა,
სიცივეს კაცი მოუკლავს, საწყალი აგერ გორავსა.“
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სიტყვა გონების მსახურია, რადგან გონებას რაც ნებავს, სწორედ იმას განმარტავს სიტყვა. ბიბლიიდან 
კარგად ჩანს, თუ რამხელა ძალა აქვს სიტყვას, იგი მარადიულია... ჩვენ მიერ წარმოთქმული თითოეული 
სიტყვა ჰაერში  არ ქრება, არ იკარგება. სიტყვას  დუმილიც  შეუძლია და  ხმამაღლა ლაპარაკიც.

ამჯერად ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა მეტად უჩვეულო სიტყვამ „ეიდარ“. ერთი შეხედვით არაფრის 
თქმელი სიტყვაა, მაგრამ ძველი თბილისელი უხუცესი სომეხი ქალბატონის განმარტებით  ამ  სიტყვის 
სამჯერ წარმოთქმით შეიძლებოდა გაუსაძლისი მცხუნვარე ამინდი გრილ საამო დარად გადაქცეულიყო.  
მნიშვნელობა ამ სიტყვისა მთქმელმა არ იცოდა, მხოლოდ ის ახსოვდა, რომ  სამჯერ უნდა წარმოეთქვა ეს 
სიტყვა ისე, თითქოს სტუმრად ეპატიჟებოდა ვინმეს და სასურველი ნიავიც აუცილებლად დაუბერავდა 
ხოლმე. შესაძლოა თავად სიტყვის  ეტიმოლოგიამ ახნას მისი მაგიური ძალა. ისიც უდა ითქვა, რომ სომხურად 
„დარ“  ეპოქაა, ქართულად „დარ“ „ამინდი“, თურქულად   „აი“ - მთვარეა, „აიდარ“  კი მეომრის სახელი, თუმცა 
გამოთქმა „აიდარ“  სადამსჯელო  ჯოხსაც ნიშნავს. „ეი“ თუ გამოიყენება ემოციის გამოსახატად, „აი“-რაც არის 
და  თვალწინ ხდება ან შეგულიანება -წაქეზება.

 „აჲდარ“-ი (ნოღ. Айдар) გადაპარსული თავის თხემზე დატოვებილი ქოჩორი, რომელშიც, ნოღაელთა 
რწმენით, კეთილი სული – ორეი – ბუდობს. ზღაპრების თანახმად, გოლიათი გმირის აჲდარში მისი 
სამშვინველიც მკვიდრობს. წარსულში აჲდარი ნოღაელი მეომრების განმასხვავებელი ნიშანი იყო.

წვიმის გამოწვევის რიტუალებს შორის მთელს კავკასიაში  გავრცელებული იყო „წყლის მოხვნაც“, გვალვის 
დროს ქალები შეიკრიბებოდნენ და დათქვამდნენ მდინარეში გუთნის შეტანას, წყლის მოხვნას.

სასურველი ამინდის გამოსაწვევად ქალებიც და კაცებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას წარმოსათქმელ 
სიტყვასთან ერთად მაგიურ რიტუალსაც ასრულებდნენ, რათა  ან შეეჩერებინათ სეტყვა, ან   პირიქით 
გამოეწვიათ წვიმა, თავაზიანი თხოვნით, „ეიდარ!“

1
მარინე 

ტურაშვილი

ბერიკაობა-ყეენობა 
თანამედროვე 

საზოგადოებაში

ფოლკლორისტთა 55-ე 
კონფერენციის მასალები

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

3 გვ.

2 მარინე 
ტურაშვილი, 

მერი 
ხუხუნაიშვილ
ი-წიკლაური

ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის ფოლკლორის 

არქივში დაცული 
ფონოჩანაწერების 

რეტროდიგიტალიზაციის 
საკითხები

არქივცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 

ტენდენციები და
გამოწვევები, მასალები

978-9941-8-0995-8

საქართველოს 
ეროვნული 

არქივი
5 გვ.

ბერიკაობა-ყეენობა თანამედროვე საზოგადოებაში
ხალხური დღესასწაული, რომელიც საქართველოში ბერიკაობა-ყეენობის სახელით არის ცნობილი, როგორც 

ერთი მთლიანი სანახაობა შემორჩენილია კახეთის მხოლოდ რამდენიმე სოფელში. იგი იწყება ყველიერის 
კვირას ბავშვებით და დიდმარხვის პირველ ორშაბათს სრულდება მოზრდილებით, განსაზღვრული სცენარით 
დადგმული მსვლელობით, რომელიც თაობიდან თაობას ზეპირი გზით გადმოეცემა. 

XX საუკუნის უკანასკნელ ათწლეულებამდე იგი ცალ-ცალკე სანახაობის (”ბერიკაობა”, ”ყეენობა”) სახით 
არსებობდა.

ცნობები ბერიკაობის შესახებ საქართველოში ჯერ კიდევ XVIII საუკუნიდან გხვდება. საყურადღებოა, რომ 
იმ დროის ბერიკების დანიშნულება უსამართლობის მხილება და ”შეწუხებულთა შველა” იყო. მოგვიანებით კი 
იგი საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში ე. წ. საყველიერო საერო სანახაობად იქცა.

ყეენობის ყველა აღწერილობა XIX და XX საუკუნეების ავტორებს ეკუთვნით. მხოლოდ ზოგიერთ 
აღწერილობაშია მოთხრობილი, თუ როგორ ტარდებოდა იგი XVII-XVIII საუკუნეებში. მაგ., პლატონ 
იოსელიანის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ ნაშრომში “ეთნოგრაფიული შენიშვნები” მოიპოვება საყურადღებო 
ცნობები ბერიკაობაზე. მკვლევრის მოსაზრებით, ის გამოხატავდა ძველი შაჰების გამასხარავებასა და 
დამცირებას. რიტუალში პლ. იოსელიანი ხედავს იმის განმეორებას, რაც იყო საფრანგეთში ჯერ კიდევ მე-15 
საუკუნეში მეუ ცპოლბ-ის სახელწოდებით, რომელსაც მიზნად ჰქონდა დასახული ყველიერის დღეებში 
მხიარულება და გართობა. 

უნდა აღინოშნოს, რომ ამ კარნავალური სანახაობის შესწავლა ძირითადად XIX საუკუნიდან დაიწყო. XX 
საუკუნის მეორე ნახევარში შეგროვილი მასალის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ბერიკაობა 
და ყეენობა ურთიერთგადაბმული, ერთიმეორის მიყოლებით შესასრულებელი სანახაობაა, ხოლო ზოგიერთ 
შემთხვევაში კი _ ერთ მთლიან სანახაობაშია შერწყმული.

კვლევაში ვეყრდობით უახლესს, 2008 წელს ჩაწერილ მასალებს, რომლებიც ქართულ და ინგლისურ ენებზე 
უკვე ხელმისაწვდომია შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ჰტტპს://ლაზარდბ.გბვ.დე. 
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კვლევაში შევეცადეთ, ახალ მასალებთან შეგვედარებინა უკვე გამოქვეყნებული და საარქივო ტექსტები და 
გამოგვეკვეთა მსგავსება-გასხვავებები. პირველადი დაკვირვებით, ნათლად ჩანს, რომ თანამედროვე 
ბერიკაობაში დაკარგულია თავდაპირველი მნიშვნელობა, შერწყმულია ყეენობასთან და ქცეულია საერო 
სანახაობად.

თანამედროვე ბერიკაობა-ყეენობის სიუჟეტებს შემორჩენილი აქვს განვითების სხვადასხვა ხანისათვის 
დამახასიათებელი წყობა და შინაარსიც. სიუჟეტთა გარკვეულ ნაწილში უძველესი და ახალი ელემენტები 
ერთმანეთის გვერდით თანაარსებობენ. მასში შესულია მრავალი სხვადასხვა დროისა და სხვადასხვა 
სოციალური ურთიერთობის ამსახველი მასალა, ამიტომაც მეტად თავისებური ელფერი აქვთ სიუჟეტებს. 

ჩვენ მიერ გამოვლენილი საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში შეგროვილი სააქივო ჩანაწერები, 
სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალები, 2008 წელს კახეთში ჩაწერილ ვერბალულ, ფოტო და ვიდეო მასალასთან ერთად 
იძლევა იმის საშულებას, რომ თვალი გავადევნოთ რიტუალის განვითარებას და ავხსნათ მათში 
განხორციელებული ცვლილებები.

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის არქივში დაცული ფონოჩანაწერების 
რეტროდიგიტალიზაციის საკითხები

1932 წელს დაარსებული შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის არქივი 
(იხ. http://www.folktreasury.ge) ერთ-ერთი უმდიდრესი სიძველეთსაცავია საქართველოში. მასში თავმოყრილია 
საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში შეკრებილი ფოლკლორული მასალა შემდეგი ფიზიკური 
მატარებლების მიხედვით: 1) ხელნაწერები, 2) ფონოფირები, 3) კინო-ფოტო ნეგატივები და პოზიტივები, 4) 
ფოტოები და 5) ციფრული აუდიო-ვიდეო-ფოტო მასალები. ამჯერად წარმოვადგენთ არქივში დაცული 
ფონოჩანაწერების რეტროდიგიტალიზაციის საკითხებს. 

ფონოჩანაწერების ფონდში თავმოყრილია 200-ზე მეტი ერთეული სხვადასხვა ზომის ელექტრო-მაგნიტური 
ფირი, რომლებიც ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით იყოფა შემდეგ  მასივებად: 300 მმ დიამეტრის 54 
ფირი, 185 მმ დიამეტრის 5 ფირი, 155 მმ დიამეტრის 2 ფირი, 150 მმ დიამეტრის 15 ფირი, 130 მმ დიამეტრის 70 
ფირი, 110 მმ დიამეტრის 48 ფირი და არასტანდარტული დიამეტრის ფრაგმენტები.

ქართულ ფოლკლორისტიკაში დიგიტალური ჰუმანიტარიის მეთოდების დანერგვამ და 
მაღალტექნოლოგიური ელექტრონული რესურსების განვითარებამ ფოლკლორის არქივში დაცული 
ფონოჩანაწერების რეტროდიგიტალიზაციისა და ელექტრონული სისტემატიზაციით მათი ფართო 
ხელმისაწვდომობის საშუალება მოგვცა. გაიციფრა და მეტ-ნაკლები სიზუსტით აღიწერა 2000-ზე მეტი დიდი 
თუ მცირე ზომის ფოლკლორული ნიმუშის აუდიოჩანაწერი.

დიგიტალური აუდიომასალის ელექტრონული სისტემატიზაცია განხორციელდა შემდეგი პრინციპით: ა) 
აუდიოჩანაწერის მოსმენით; ბ) შინაარსობლივი და ტექნიკურ მახასიათებლების მიხედვით ერთეული 
ჩანაწერების სეგმენტაციითა და გ) ტექსტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების ბაზაში შეტანით. ამასთან, 
სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით, შეივსო და დაზუსტდა არარსებული მეტამონაცემები.

საგულისხმოა, რომ აუდიოჩანაწერები მხოლოდ ქართული სიტყვიერი და მუსიკალური ფოლკლორის 
ნიმუშებით არ შემოიფარგლება. გვხვდება აფხაზურ, თურქულ და ბერძნულ ენებზე (ID 35058, 35225-35229, 
35230) შესრულებული მასალებიც, აგრეთვე, ავთენტური საუბრების ჩანაწერებიც (ID 35700-35718). ტექნიკური 
ხარვეზების მიუხედავად, მასალა ფასდაუდებელი წყაროა ფოლკლორული და დიალექტოლოგიური კვლევა-
ძიებისათვის. 

აღსანიშნავია, რომ შესრულებულმა სამუშაომ მეტ-მაკლებად შეავსო ის სიცარიელე, რომელიც არსებობს  
ქართული მუსიკალური და სიტყვიერი ფოლკლორის შემკრებლობითი პრაქტიკის ისტორიაში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ფონოჩანაწერებში გასაოცარი ძალით იჩენს თავს განსხვავება, ერთი მხრივ, 
შესრულების აქტის უშუალო ფიქსაციისა და, მეორე მხრივ, მის შესახებ მონათხრობის საფუძველზე 
წარმოქმნილ ტექსტებს შორის. 

ჩანაწერთა გაცნობა შესაძლებელია ქართული ფოლკლორის მონაცემთა ბაზაში შემდეგ 
ინტერნეტმისამართზე: www.folktreasury.ge/ARPA. ამ ეტაპისთვის ბაზაში განთავსებულია 2000-ზე მეტი 
ერთეული სიტყვიერი და მუსიკალური ტექსტი.

1
დალილა 

ბედიანიძე

ქალის სახე ჯადოსნურ 
ზღაპრებში (მზეთუნახავი და 

დედაბერი)

გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი, # 7-8

გამომცემლობა 
„არტანუჯი“

53 გვ.

2
დალილა 

ბედიანიძე

ქალის სახე ჯადოსნურ 
ზღაპრებში (დედა, დევის 

დედა, მზის დედა, 

გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი, # 7-8

გამომცემლობა 
„არტანუჯი“

53 გვ.

http://www.folktreasury.ge/index.htm
http://www.folktreasury.ge/ARPA
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დედინაცვალი, დედობილი, 
გერი, დობილი, გამდელი, 

ცოლი, რძალი, მული)

3
დალილა 

ბედიანიძე
ცხენი ქართულ 

ჯადოსნურ ზღაპრებში
ლიტერატურილი ძიებანი გადაცემულია 15 გვ.

ქალის სახე ჯადოსნურ ზღაპრებში (მზეთუნახავი და დედაბერი)
ნაშრომში ნათქვამია, რომ მზეთუნახავის და დედაბრის სახეები ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში დიდი 

მრავალფეროვნებით ხასიათდება. აქ ყველაზე უფრო ვრცელი მზეთუნახავის და დედაბრის საკითხია. 
მზუთუნახავი და დედაბაერი ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში ასეთია: კეთილი და ბოროტი და მათ 
ახასიათებთ გრძნეულება. ბოროტი პერსონაჟი ზღაპრის ბოლოს ისჯება. მათი საქმიანობა ხშირად 
გადმოცემულია მზა , რომლებიც ზღაპრიდან ზღაპარში გადადის

ქალის სახე ჯადოსნურ ზღაპრებში (დედა, დევის დედა, მზის დედა, დედინაცვალი, დედობილი, გერი, 
დობილი, გამდელი, ცოლი, რძალი, მული)

ნაშრომში განხილულია მათი საქმიანობა, მოცემულია მათი დახასიათება, მათთან დაკავშირებული მზა 
ფორმულები, რომლებიც ზღაპრიდან ზღაპარში გადადის.

ცხენი ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში
ნაშრომში ნათქვამია, რომ ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში არაერთგზის გვხვდებიან როგორც შინაური, 

ასაევე გარეული ცხოველები. მათ შორის ყველაზე ხშირად გვხვდება ცხენი. ჯადოსნური ცხენი ღვთაებრივი 
პერსონაჟია ქართული ჯადოსნური ზღაპრებისა. იგი ფლობს ღვთაებისთვის დამახასიათებელ უნარებს, 
ჰარმონიულ კავშირშია ადამიანებთან და გარესამყაროსთან.

1

ლილი 
მეტრეველი, 

თათია 
ობოლაძე

ტრავმული მეხსიერება 
პოსტკოლონიურ ქართულ 
სახელოვნებო სივრცეში - 

გადაცემულია დასაბეჭდად

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი - 

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები - 

XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 

მოვლენები და 
ლიტერატურული 

დისკურსი - მასალები

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

7 გვ.

2
ლილი 

მეტრეველი

ურბანული მითი ქართულ 
მოდერნისტულ 

ლიტერატურაში - 
გადაცემულია დასაბეჭდად

ჟურნალი „სჯანი“

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

12 გვ.

ურბანული მითი ქართულ მოდერნისტულ ლიტერატურაში
ურბანისტული პრობლემატიკა მოდერნისტული ლიტერატურული დისკურსისთვის განსაკუთრებით 

აქტუალური აღმოჩნდა და საკუთარი იდეურ-ესთეტიკური პრინციპების გათვალისწინებით ქალაქური 
პარადიგმის ორიგინალური მოდელი შექმნა, პირიქითაც შეიძლება ითქვას, მკვლევართა ნაწილი მოდერნიზმის 
ესთეტიკური პრინციპების ფორმირების პროცესს სწორედ ურბანული კულტურის განვითარებას უკავშირებს. 

ქართულ კულტურულ სივრცეში ურბანისტული დისკურსის გაჩენას ქართველი კრიტიკოსები XX 
საუკუნის 10-20-იან წლებში სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რეგიონში თბილსის 
მულტიკულტურულ ეპიცენტრად, ინტერკულტურული დიალოგის ავანსცენად ტრანსფორმაციას 
უკავშირებენ. ქართულ მწერლობაში ერთ-ერთი პირველი მოდერნისტი ავტორი, რომლის შემოქმედებაში 
ურბანული ნარატივი ჩნდება, ვასილ ბარნოვია.  საუკუნეთა მიჯნაზე მოღვაწე მწერალი თავის მოთხრობებში 
მსოფლიო მოდერნისტული სივრცისთვის აქტუალური პრობლემის - ურბანისტული კულტურის 
განვითარების ფონზე ინდივიდის სულიერი კრიზისის - დაძლევის საინტერესო ინტერპრეტაციას გვთავაზობს. 
ქართველი მოდერნისტი მწერლის ტექსტების სიღრმისეულ შრეში სოციალური პრობლემატიკა რელიგიურ-
ფილოსოფიური კატეგორიების - სიკეთისა და ბოროტების - დაპირსპირებითაა ჩანაცვლებული. ვასილ 
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ბარნოვს ერთადერთ სწორ გზად  სიკეთის არჩევა მიაჩნია. 
განსხვავებული თვალსაზრისით განიხილავს ურბანისტულ პრობლემატიკას - ქართველი ემიგრანტი 

მწერალი გრიგოლ რობაქიძე ევროპელი მწერლებისადმი მიძღვნილ თავის დაუმთავრებელ რომანში 
„ფალესტრა“. ბერლინისა და თბილისის კონტრასტული დაპირისპირებით მწერალი დასავლურ 
(დესაკრალიზებულ) და აღმოსავლურ (საკრალურ) კულტურულ მოდელებს შორის მსოფლმხედველობრივ თუ 
კონცეპტუალურ განსხვავებას გამოკვეთს. საინტერესოა, რომ გრიგოლ რობაქიძე თანამედროვე დასავლური 
ცივილიზაციის წინაშე არსებულ უმთავრეს გამოწვევას - „ისტორიის ტერორისგან“ გათავისუფლებას - 
ორიგინალურად გადაჭრის: სუბიექტის სულიერი კრიზისის დაძლევის გზად მას არა ამბოხი (დასავლური 
ფილოსოფია), არამედ მამის წიაღში, „არქეტპების სამოთხეში“ (მირჩა ელიადე) დაბრუნება მიაჩნია 
(აღმოსავლური სიბრძნე). 

ამდენად, ქართულ მოდერნისტულ ლიტერატურაში ევროპული მოდერნისტული ლიტერატურის 
კვლადაკვალ გაჩენილი ქალაქური პარადიგმის ცენტრალური პრობლემა - ურბანულ დეჰუმანიზებულ 
სივრცეში სუბიექტის სულიერი კრიზისი - დასავლური ფილოსოფიური თუ ესთეტიკური დისკურსისგან 
განსხვავებულად, სრულიად ორიგინალურადაა დაძლეული. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ისიც, რომ როგორც 
ვასილ ბარნოვის, ისე გრიგოლ რობაქიძის  ესთეტიკურმა პოზიციამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 
ქართულ მოდერნისტულ სააზროვნო სივრცეში ქალაქის კონცეპტის შემდგომ რეცეპციაზე.

ტრავმული მეხსიერება  პოსტკოლონიურ ქართულ სახელოვნებო სივრცეში
მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში ქართული საზოგადოებრივი ცნობიერება მნიშვნელოვანი გამოწვევის 

წინაშე აღმოჩნდა. ერთი მხრივ, აუცილებელი გახდა საბჭოთა გამოცდილების მართებული გააზრება და 
შეფასება, ნაციონალური იდენტობის ხელახალი განსაზღვრა, მეორე მხრივ, კი დასავლურ კულტურულ 
კონტექსტთან ხელოვნურად შეწყვეტილი კავშირის აღდგენა და ევროპულ სივრცეში ქართული ხელოვნების 
ინტეგრაცია.

მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების მსგავსად, 90-იან წლებშიც სწორედ ქართული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა 
საზოგადოების ის პროგრესულად მოაზროვნე ნაწილი, რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო ქართული 
კულტურის მოდერნიზაცია. გასული საუკუნის 80-იან წლებში, ჯერ კიდევ საბჭოთა მმართველობის 
პირობებში, გამოჩნდა ქართველ ხელოვანთა ახალი დაჯგუფებები („არქივარიუსები“, „მეათე სართული“), 
რომელთა იდეოლოგიურ წინამძღვრად და თეორეტიკოსად  ახალგაზრდა მხატვარი, პოეტი, ესეისტი და არტ-
კრიტიკოსი კარლო კაჭარავა მოგვევლინა. ავანგარდისტული დაჯგუფება აერთიანებდა მეამბოხე და ნიჭიერ 
ახალგაზრდებს (ნიკო ლომაშივლი, ნიკო ცეცხლაძე, გურამ წიბახაშილი, მაია ცეცხლაძე და ა.შ.), რომლებიც 
არაორდინალური გამოხატვის ფორმებით (აქციებით, უჩვეულო ადგილებში გამოფენების მოწყობით) 
ცდილობდნენ ჩაკეტილი სივრცის გარღვევას,  ტრავმული მეხსიერებისგან გათავისუფლებასა და მსოფლიო 
კულტურულ კონტექსტში საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელი  და მდიდარი კულტურული 
ტრადიციების მქონე ქვეყნის, ჩართვას.

სტატიის ფარგლებში განვიხილავთ კარლო კაჭარავას მრავალმხრივ მემკვიდრეობას (პოეზია, 
კრიტიკული წერილები, მხატვრული ტილოები) და შევეცდებით, ინტერდისციპლინური და 
კომპარატივისტული ანალიზის საფუძველზე გამოვავლინოთ ქართველი ავანგარდისტის, როგორც 
პოსტკოლონიური გამოცდილების მქონე შემოქმედისა და მოაზროვნის, პოზიცია, - თუ როგორ ხედავს კარლო 
კაჭარავა 80-90-იანი წლების ქართულ სახელოვნებო პროცესებს და მის მიმართებას დასავლურ კულტურულ 
კონტექსტთან.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი

1
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი
ქართული ფოლკლორისტიკის

ამაგდარი აპოლონ ცანავა
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 

კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ამირან არაბული
დავლათიანობა –

ღვთისმიერი მადლი და სასჯელი
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 

კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ოთარ ონიანი
ბალადა „თეთრი მანგურის“

მხატვრულ-გამომსახველობითი
საშუალებები

ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ქეთევან ელაშვილი
წარსული აწმყოში

(ჭაბუა ამირეჯიბის „დათა 
თუთაშხია“)

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების პოლიტიკური 
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მოვლენები და ლიტერატურული 
დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 ოქტ.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1
მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური

ამირანი, როგორც 
დამოუკიდებელი საქართველოს 

სიმბოლო (ინგლისურ ენაზე)

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების პოლიტიკური 

მოვლენები და ლიტერატურული 
დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 ოქტ.

2
მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური,
ცისანა ხაზარაძე

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლე ქვეყნის 

კულტურული
მემკვიდრეობის გადარჩენის 

სამსახურში

ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ნესტან რატიანი

9 აპრილი და ქართულ-რუსულ-
ამერიკული ურთიერთობები 

ელიზაბეტ სკოტ-ტერვოს 
რომანში „მზე არ მზეობს 

უშენოდ“

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების პოლიტიკური 

მოვლენები და ლიტერატურული 
დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 ოქტ.

2 ნესტან რატიანი

9 მარტის სისხლიანი მოვლენები 
და ქართული ლიტერატურა, 

კულტურათაშორისი 
დიალოგები

25-27 ოქტომბერი, მეხუთე საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3 ნესტან რატიანი
როცა ჰომეროსი შეცდომას 

უშვებს

შავი ზღვა როგორც ლიტერატურული და 
კულტურული სივრცე, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 25-27 
ოქტომბერი

4 ნესტან რატიანი
ადამიანი გაზეთის სვეტში და 
მისი ისტორიული კონტექსტი

ენა და კულტურა, საერთაშორისო 
კონფერენცია, 1-3 ივნისი, ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

5 ნესტან რატიანი ერთი ლექსი - სამი პერსპექტივა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

6 ნესტან რატიანი გამოღვიძებული ერინიები ახალციხის უნივერსიტეტი

4. მოხსენება შეეხებოდა ოთარ ჭილაძის პოემას და მიზნად ისახავდა მისი დაწერის თარიღის დადგენას. 
გარდა ამისა, მოხსენებაში აისახა კვლევა, რომელიც ეფძნებოდა 50-იანი წლების გაზეთებში გამოქვეყნებულ 
მასალას, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა მხატვრული ტექსტი, რომელიც ლიტერატურულ მისტიფიკაციას 
წარმოადგენს, მაგრამ მას წინ უძღოდა გარკვეული ისტორიული მოვლენები როგორც საქართველოში, ასევე 
პანამაში.

5. მოხსენებაში განხილული იყო მუხრან მაჭავარიანის ერთი ლექსი „ჭადარს ეტყვის ჭადარი“. სამი 
წაკითხვა ითვალისწინებდა ავტორის მოგონებებს, ისტორიულ კონტექსტს და მკითხველის 
ინტერპრეტაციას.

6. თანამედროვე ლიტერატურაში ბერძნული მითოლოგიის პერსონაჟების შემოყვანა უცხო არ არის. 
მაგრამ ზოგჯერ ეს პერსონაჟები განსხვავებული სახით, არაპირდაპირი ხსენების გზით ხვდებიან 
ლიტერატურაში და მათი ამოცნობა საკმაოდ რთულდება. ერთ-ერთი ასეთი რთულად ამოსაცნობი 
ბერძნული მითოლოგიის პერსონაჟია სამი ერინია, რომლებიც ოჯახური სიმშვიდის დარღვევაში (იქნებოდა 
ეს ინცესტი თუ მკვლელობა) ბრალდებულ დამნაშავეებს სჯიდნენ. მაქს ფრიშის რომანში “ჰომო ფაბერი” და 
გაბრიელ გარსია მარკესის მოთხრობაში “გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა” ერინიები თავისი 
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ნამდვილი სახით არ რეცეფცირდებიან. ფრიშთან “მძინარე ერინია” ქანდაკებაა, რომელიც მუზეუმშია 
გამოფენილი. რომანის პერსონაჟები, ვალტერ ფეიბერი და ზაბეტი, აღმოაჩენენ, რომ დაძინებული ერინია 
არა მარტო იღვიძებს, არამედ განრისხებულ სახესაც იღებს, როცა მას “ვენერას დაბადებასთან” დამდგარი 
უყურებ. ხელოვნების ეს ორი ნიმუში – “მძინარე ერინია” და “ვენერას დაბადება” - უნდა ასახავდეს რომანის 
მთავარ არსს: ვენერას დაბადებას აკრძალული სიყვარულის დაბადება უკავშირდება. ვენერა სიყვარულის 
ქალღმერთია და მისთვის არანაირი სიყვარული არაა აკრძალული და ის ყველანაირ შეყვარებულებს 
მფარველობს. სამაგიეროდ, ვენერას მხარეს გადასულ პერსონაჟებს ავიწყდებათ, რომ იქვე ერინიასაც ძინავს 
და მისი გაღვიძება და მისი მრისხანების გამოწვევა ადვილია, როცა დანაშაულს სჩადიხარ. გველისთმიან 
ერინიას სასჯელი უნდა იყოს ის, რომ რომანის ერთ-ერთი დამნაშავე პერსონაჟი, ზაბეტი, გველის კბენის 
შემდეგ იღუპება. გაბრიელ გარსია მარკესთან კი ერინია მკითხველს მაშინ ახსენდება, როდესაც ხვდება, რომ 
მკვლელი ძმები ვიკარიოები ისევე ვერ იშორებენ სისხლს, სუნს და უძილობას, როგორც ვერ იშორებენ 
მკვლელები სამ ერინიას ბერძნულ მითოლოგიასა და ლიტერატურაში. ძაღლისთავიანი ერინიები ყეფით 
დასდევენ დამნაშავეებს, ვერ აშორებენ აყეფებულ ძაღლებს ვერც მოკლული სანტიაგო ნასარის ცხედარს 
მოთხრობაში. ეს პასაჟი ცრუერინიებს ავლენს, ძაღლები არ უნდა წარმოადგენდნენ ნამდვილ ერინიებს, 
ნამდვილი ერინიები სხვა დამნაშავეს – ტყუპ ძმებ ვიკარიოებს - მისდევენ, შესაბამისად, არც მოკლული 
სანტიაგო ნასარი უნდა იყოს დამნაშავე. მკითხველს რომ მინიშნებების გამოცნობა გაუადვილოს, მარკესი 
მოთხრობას იწყებს ერთი შედარებით. მოკლული შედარებულია ღორს, რამაც მკითხველს უნდა გაახსენოს 
“ოდისეას” შესაბამისი მონაკვეთი - როცა ოდისევსს აგამემნონი უყვება თავისი სიკვდილის ამბავს. აგამემონი 
კი ის პერსონაჟია, რომლის სიკვდილის გამოც შურის იძია ორესტემ და რომელსაც მოსვენებას არ აძლევენ 
და დასდევენ ერინიები. ერინიების მოშორება ორესტესგან მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც 
ათენა დაარწმუნებს მათ, რომ შურისძიების ნაცვლად, სამართალი უნდა დაიცვან. ფრიშმაც და მარკესმაც 
ახლებური საინტერესო შტრიხები შემატეს ბერძნული მითოლოგიის პოპულარულ პერსონაჟს – სამ ერინიას 
- და თავიანთ ნაწარმოებებში ერინიების შემოყვანით მკითხველს მოთხრობილი ამბების ახლებური 
ინტერპრეტაციის საშუალება მისცეს.       

1 ეკა ჩხეიძე

ტოტალიტარიზმი და 
თავისუფლების პრობლემა გრ. 

რობაქიძის
შემოქმედების მიხედვით

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების პოლიტიკური 

მოვლენები და ლიტერატურული 
დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 ოქტ.

2 ეკა ჩხეიძე
ზოომორფული წარმოდგენები
ხალხურ შემოქმედებაში (ტახის 

სახე-სიმბოლო)

ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ნინო ბალანჩივაძე ზეპირი ისტორიებით 
დამსხვრეული ილუზიები

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების პოლიტიკური 

მოვლენები და ლიტერატურული 
დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 ოქტ.

2 ნინო ბალანჩივაძე ერთი უჩვეულო სიტყვა „ეიდარ“
ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 

კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 მარინე ტურაშვილი ბერიკაობა-ყეენობა თანამედროვე 
საზოგადოებაში

ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 დალილა ბედიანიძე

ნაციონალური 
თვითგამარჯვების იდეა მურმან 

ლებანიძისა და მუხრან 
მაჭავარიანის პოეზიაში

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების პოლიტიკური 

მოვლენები და ლიტერატურული 
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დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 ოქტ.

2 დალილა ბედიანიძე გამდელის სახე ქართულ 
ჯადოსნურ ზღაპრებში

ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ლილი მეტრეველი

ტოტალიტარული რეჟიმი და 
ბელადის სახე გრიგოლ 

რობაქიძის ესეისტიკასა და 
მხატვრულ შემოქმედებაში

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები. XX საუკუნის 
80-90-ანი წლების პოლიტიკური 

მოვლენები და ლიტერატურული 
დისკურსი. თბილისი, 2019 წ. 17-19 ოქტ.

2 ლილი მეტრეველი
ნადირობის ქალღმერთის სახე 
გრიგოლ რობაქიძის რომანში 

„ქალღმერთისძახილი“

ფოლკლორისტთა 55-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 05.06.2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი

1 ნესტან რატიანი
Childhood Illnesses in Georgian 

Folklore
Community Driven, American Folklore Society, 

October 16-19, Baltimore, Maryland, USA

მოსხენება შეეხებოდა ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებს, ე.წ. ბატონებს, რომლებიც ასახულია ქართულ 
ზეპირსიტყვიერებაში იავნანას სიმღერებში. მოხსენება ითვალისწინებდა რეკონსტრუქციას დაავადების 
მკურნალობასთან და მიმდინარეობასთან მიმართებთ ერთიანი სურათის აღსადგენად საბავშვო გათვლების 
მიხედვით. გარდა ამისა მოხსენება შეეხებოდა ბატონების ღვთაების პირველი ფიქსირებული ცნობის 
განხილვას უძველესი ტექსტის ფარგლებში.

 

                                                                                                                                                                    



2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  
(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება:

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
რუსთველოლოგიის კვლევითი ცენტრი

ცენტრის ხელმძღვანელი- ივანე ამირხანაშვილი
მეცნიერ თანამშრომლები:

მაკა ელბაქიძე
ნანა გონჯილაშვილი
ლია კარიჭაშვილი
ლია წერეთელი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1 ივანე ამირხანაშვილი „სჯანი“, ტ.20 (2), გვ. 7-13 ISSN 1512-2514
2 მაკა ელბაქიძე Primerjalna Književnost. Vol, 42. N 

1
Pp. 103-117

ISSN: 2591-1805

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOIან ISSN

1 ივანე ამირხანაშვილი „საგურამო“, ტ. 15, გვ. 16-32 ISSN 1512-2433
2 მაკა ელბაქიძე „ლიტერატურული ძიებანი“, N 

40
ISSN: 0235-3776

მაკა ელბაქიძე ფილოსოფიურ-თეოლოგიური 
მიმომხილველი. N9. გვ. 174-181

ISSN: 2233-3568

3 ლია კარიჭაშვილი „ლიტერატურული ძიებანი“, N 
40

ISSN: 0235-3776

ლია კარიჭაშვილი რუსთველოლოგია, N 9 ISSN 15123081
4 ნანა გონჯილაშვილი ენა და კულტურა, ტ.  21, გვ. 80-

86.
ISSN 1987-7232

ნანა გონჯილაშვილი ლიტერატურული ძიებანი, N 40 ISSN 0235-3776

ნანა გონჯილაშვილი გულანი, 2019, 22, გვ. 29-49.

5 ლია წერეთელი „ რუსთველოლოგია“-9 ISSN 15123081
კ.კეკელიძის ხსოვნისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო 
კრებული (იბეჭდება)
„ნ. ბარათაშვილი 200“ 
სამეცნიერო შრომების 

ISBN 978-9941-8-1733-5
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საიუბილეო კრებული

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 FR 17 - 109 ივანე ამირხანაშვილი
სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი

ინტერკულტურული სივრცე - 
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020

2 N 217512 მაკა ელბაქიძე
სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი

ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყებიდან სკკპ მე–20 
ყრილობამდე(1941–1956 წწ)

2016-1019 

N FR17_109 მაკა ელბაქიძე
ძირითადი 
შემსრულებელი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020 

3 N FR17_109 ლია კარიჭაშვილი
ძირითადი 
შემსრულებელი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020

4 N FR17_109 ნანა გონჯილაშვილი
ძირითადი 
შემსრულებელი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020

5 N FR17_109 ლია წერეთელი
დამხმარე პერსონალი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 ივანე ამირხანაშვილი „1980-90-იანი წლების 

პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი“, 
თბილისი

ISSN 1987-5363

2 მაკა ელბაქიძე, მირანდა 
ტყეშელაშვილი

25-th International Conference on 
Literature, Languages, Humanities 
and Social Sciences (ILLHSS-19). 
Istanbul, Turkey

ISBN 978-81-943403-1-7

მაკა ელბაქიძე XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი“.
თბილისი, საქართველო.

ISSN 1987-5363

მაკა ელბაქიძე მე-4 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
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„თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება“.
ქუთაისი, საქართველო

მაკა ელბაქიძე International Conference Medea 
in World Artistic Culture. 
თბილისი, საქართველო

ISBN 978-9941-468-56-8

3 ლია კარიჭაშვილი XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი
„XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი“.
თბილისი, საქართველო

ISSN 1987-5363

ლია კარიჭაშვილი I Международная научная 
конференция, АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ, Научно-
образовательный центр         
«ELGER», БАКУ

ISBN: 978-605031-284-3

4. ნანა გონჯილაშვილი IX international scientific 
conference “Russian Language and 
Culture in the Mirror of 
Translation, 2019, Proceedings, p. 
73-84

ISBN 978-5-19-011390-7

ნანა გონჯილაშვილი, 
ნ.სულავა

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი-
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები, 
"XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები, მასალები 
(იბეჭდება).

ნ. გონჯილაშვილი, ნ. 
სულავა

კავკასიოლოგთა V 
საერთაშორისო კონგრესი, 
მასალები, გვ.34-35

ISBN 978-9941-13-889-8

5 ლია წერეთელი „ბიზანტინოლოგია-5“, ბათუმი

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 ივანე ამირხანაშვილი კორნელი კეკელიძის 

დაბადების 140 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ

2 ნანა გონჯილაშვილი კონფერენციის-ინოვაციები XXI 
საუკუნის ქართულ 
ლიტერატურათმცოდნეობაში-
მასალები (იბეჭდება)

3 ლია წერეთელი პროფესორ ლადო მინაშვილის 
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დაბადებიდან 80 წლის 
იუბილესადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია
XIX საუკუნე-ეპოქათა მიჯნა, 
ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლია წერეთელი ზვიად გამსახურდიას 
დაბადებიდან 80 წლისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 
კომფერენცია
 „ზვიად გამსახურდია-80“
ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი
ISBN

1 (ლია კარიჭაშვილი -
ანოტაციათა თანაავტორი). 
საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, აკად. 
გიორგი წერეთლის 
სახელობის 
„ვეფხისტყაოსნის“ 
აკადემიური გამოცემისა და 
„ქართული ენის 
თესაურუსის“ კომიტეტი. 
რუსთველოლოგიური 
ლიტერატურა VI, 2001-2005.

საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია

ISBN  N 978-9941-0-1465-9
ISBN  N 978-9941-8-1183-8

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.2.

№

დასრულებულიპროექტისდასა
ხელებამეცნიერებისდარგისადა
სამეცნიერომიმართულებისმით

ითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1
„რუსთველოლოგია სკოლას“                   

ჰუმანიტარული 

           2017-2019 პროექტის ავტორი და 
რედაქტორი - ივანე 
ამირხანაშვილი. ძირათადი 
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მეცნიერებანი 10 ქართული 

ფილოლოგია 100501.

შემსრულებლები: მაკა 
ელბაქიძე, მარიამ 
კარბელაშვილი (გარკვეულ 
ეტაპამდე),  ლია კარიჭაშვილი, 
ნანა გონჯილაშვილი, ლია 
წერეთელი., ოქტაი ქაზუმოვი 
(გარკვეულ ეტაპამდე).

დასრულებული 
კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე)

ნაშრომი „რუსთველოლოგია სკოლას“ შეიქმნა სასწავლო პროცესში რუსთველოლოგიის 
ჩართვის მიზნით სკოლისათვის მიზანშეწონილი მოცულობისა და სირთულის გათვალისწინებით, 
რათა მოსწავლე ახალგაზრდობას გაუღვივდეს ინტერესი  „ვეფხისტყაოსნისადმი“, განემარტოს 
მისთვის საინტერესო საკითხები და ზოგადად,  გარკვეული  წარმოდგენა ჰქონდეს 
რუსთველოლოგიაზე, როგორც სამეცნიერო დისციპლინაზე.  

ნაშრომი დაეფუძნა, როგორც ტრადიციულ სამეცნიერო ლიტერატურას, ასევე თანამედროვე 
ლიტერატურათმცოდნეობით მიღწევებს და უახლეს თეორიულ-ლიტერატურულ და ესთეტიკურ 
პრინციპებს. დაძლეულია საბჭოური რუსთველოლოგიის ინერციით მომდინარე სტერეოტიპული 
შეხედულებები, მიდგომები. მკითხველთა სექტორის გათვალისწინებით (მოსწავლე ახალგაზრდობა) 
ნაშრომში არის მცდელობა არა მხოლოდ აკადემიურობის, არამედ ემოციური დამოკიდებულების 
გამოკვეთისა ტექსტთან, რათა აქტუალური და საინტერესო იყოს  რუსთაველის სამყარო სიკეთისა და 
ბოროტების ჭიდილით, კოლიზიებით, ზნეობრივ-ეთიკური მრწამსით, ესთეტიკით. მოსწავლისათვის 
ახლებურად აღიქმება რუსთველურ სახეთა მშვენიერება, არა მხოლოდ იდეალიზმი, არამედ 
,,ვეფხისტყაოსნის’’ პერსონაჟთა შინაგანი წინააღმდეგობა, კონფლიქტი და ის პოზიტიური 
ტენდენციები, რომლებიც ამ უარყოფითის დაძლევას ახლავს.  

ჩვენ მიერ შესრულებულ ნაშრომში შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებულია მოსწავლეთა, 
როგორც მკითხველთა, ტიპობრივი სახესხვაობანი, ინტელექტუალური დონეები, ფანტაზია, აღქმის 
დინამიკა,  ინტერესთა წრე.  შევეცადეთ სამეცნიერო დისკურსი  ადაპტირებული იყოს მოსწავლის  
ენასა და ცნობიერებასთან, რათა გაუადვილდეს მას რუსთაველის შემოქმედებით სამყაროსთან 
მიახლოებაა. 

ნაშრომში გაერთიანებულია შემდეგი საკითხები:

1. ვეფხისტყაოსნის“ ხელნაწერები, რედაქციები, ძირითადი გამოცემები; 
2. `ვეფხისტყაოსნის~ ავტორის ვინაობის საკითხი;
3. „ვეფხისტყაოსნის პროლოგი“;
4. „ვეფხისტყაოსნის~ ძირითადი მოტივები;
5. რუსთაველის მსოფლმხედველობა;
6. „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟები;
7. პოემის სათაურის სიმბოლიკა;
8. რენესანსული ესთეტიკა და „ვეფხისტყაოსანი“;
9. „ვეფხისტყაოსანი” და ბიბლია;
10. “ვეფხისტყაოსანი” და კომპარატივისტული ძიებანი;
11. რუსთაველის პოეტიკა;
12. რუსთაველის ესთეტიკა;
13. „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ინტერპრეტაცია და გაგრძელებები;
14. რუსთაველი და ფოლკლორი;
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15. აღორძინების ხანის მწერლობა და ვეფხისტყაოსანი”; 
16. რუსთაველი და XIX საუკუნის მწერლობა;
17. რუსთველი და თანამედროვეობა;
18. რუსთველოლოგები;
19. რუსთაველი ხელოვნებაში;
20. `ვეფხისტყაოსნის~ მსოფლიო მნიშვნელობა.

ნაშრომის მომზადების დრო მოიცავდა 36 თვეს, 12 საანგარიშო პერიოდს. მუშაობა წარიმართა 
რამდენიმე ეტაპად: პროექტის ძირითად მონაწილეთა მიერ პირველ ეტაპზე შეიქმნა ბიბლიოგრაფია 
დასამუშავებელ საკითხთა შესახებ, მომზადდა ანოტაციები. განისაზღვრა  კრებულში შემავალ 
სტატიათა თემატიკა და გეგმა. შემუშავდა კვლევის სტრატეგია, მეთოდიკა, ნაშრომის სტრუქტურა. 
ამის შემდეგ დაიწყო კრებულში შემავალ სტატიებზე მუშაობის ეტაპები. მომზადდა პუბლიკაციათა 
სამუშაო ვერსიები, განხორციელდა მათი  რედაქტირება, შეირჩა ვიზუალური მასალა ნაშრომისთვის, 
ამ ეტაპზე სრულდება კრებულის ელ. ვერსიის საბოლოო კორექტურა. 
მე-4 საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა  სამეცნიერო სესია, რომელზეც პროექტის მონაწილეებმა 
წარმოადგინეს 7 მოხსენება-ანგარიში, ხოლო მე-11 პერიოდში რუსთველოლოგიის კვლევითი ცენტრის 
მიერ ორგანიზებულ იქნა კონფერენცია   “რუსთველოლოგია სკოლას“, რომელსაც მეცნიერ 
თანამშრომელთა გარდა დაესწრნენ 51-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები (პედაგოგი მზია მიქავა).

ვფიქრობთ, ნაშრომი წიგნად გამოცემისა და სასკოლო-სასწავლო პროცესში ჩართვის შემდეგ 
გარკვეულ წვლილს შეიტანს მოსწავლეთა განათლებასა და მოქალაქეობრივი პოზიციის 
ჩამოყალიბებაში.  

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-
კვლევითიპროექტები
2.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდასა
ხელებამეცნიერებისდარგისადა
სამეცნიერომიმართულებისმით

ითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 FR17-109 2017-2020

ივანე ამირხანაშვილი - 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი,

ოქტაი ქაზუმოვი - 
ახალგაზრდა მეცნიერი,

ირმა რატიანი- ძირითადი 
შემსრულებელი,

მაკა ელბაქიძე - ძირითადი 
შემსრულებელი,

ნანა გონჯილაშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი,

ლია კარჭაშვილი - ძირითადი 
შემსრულებელი.

საგრანტო პროექტი – ინტერკულტურული სივრცე  - რუსთაველი და ნიზამი - ითვალისწინებს 
ქართული ლიტერატურის უმთავრესი ძეგლის – ვეფხისტყაოსნის – კვლევას შუასაუკუნეების 
აღმოსავლური მწერლობის კონტექსტში, კონკრეტულად, რუსთაველის თანადროული დიდი 
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აღმოსავლელი პოეტის, ნიზამი განჯელის შემოქმედებასთან მიმართებაში. პროექტი, ერთი მხრივ, 
განაგრძობს იმ ტრადიციას, რომელიც სათავეს შოთა რუსთაველისა და ნიზამი განჯელის 
შემოქმედების კვლევის ისტორიიდან იღებს, მეორე მხრივ, კვლევა მიდის ახალი გზით: პირველად ამ 
პროექტის ფარგლებში ერთმანეთის მხარდამხარ, ერთმანეთის პარალელურად მუშაობენ დარგის 
წამყვანი სპეციალისტები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, ინგლისიდან.

1. პროექტის საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა რამდენიმე ამოცანა: მოძიებული მასალების 
მიხედვით შეიქმნა  ნარკვევი „რუსთაველისა და ნიზამის სიყვარულის კონცეფცია“; გარედაქტირდა 
შემდეგი ნარკვევები: 1. „რუსთაველისა და ნიზამის ფილოსოფიური კონცეფცია“;2. „რუსთაველისა და 
ნიზამის ეთიკური კონცეფცია“; 3. „რუსთაველისა და ნიზამის ესთეტიკური კონცეფცია“. საგრანტო 
პროექტის ძირითადი შემსრულებლები, ირმა რატიანი და მაკა ელბაქიძე  ჩავიდნენ ინგლისში და 
შეხვდნენ პროექტის უცხოელ კონსულტანტს, პროფესორ ჩარლზ მელვილს ლონდონსა და კემბრიჯში - 
ფირდოუსის კვლევით ცენტრში. გარდა ამისა, ოქსფორდის ბოდლეის ბიბლიოთეკის უორდროპთა 
ფონდში მოიპოვეს პროექტისთვის საჭირო მასალები.

2.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტისდასა
ხელებამეცნიერებისდარგისადა
სამეცნიერომიმართულებისმით

ითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1

ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყებიდან სკკპ მე–20 
ყრილობამდე

(1941–1956 წწ)
N 217512 

2016-2019

მაკა ელბაქიძე - სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი,

მარიამ გიორგაშვილი - 
ახალგაზრდა მეცნიერი,
ადა ნემსაძე - ძირითადი 

შემსრულებელი
მანანა შამილიშვილი - 

ძირითადი შემსრულებელი,
ზოია ცხადაია - ძირითადი 

შემსრულებელი
ნონა კუპრეიშვილი - 

ძირითადი შემსრულებელი
მანანა კვატაია - ძირითადი 

შემსრულებელი
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტი – „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე–20 
ყრილობამდე (1941–1956 წწ)“ არის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტის – „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა გასაბჭოებიდან მეორე 
მსოფლიო ომამდე (1921–1941 წწ)“ – ფარგლებში დაწყებული კვლევის გაგრძელება. წინამდებარე 
პროექტი არის პირველი მეთოდოლოგიური მცდელობა იმისა, რომ საქართველოს  შსს არქივში 
დაცული უცნობი და ნაკლებად ცნობილი მასალებს კვლევის შედეგად სრულიად ახალ რაკურსში 
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იქნას გააზრებული ქართული ლიტერატურის ისტორიაში მეტად სპეციფიკური პერიოდი - 1941–1956 
წლები.  პროექტზე მუშაობისას პირველად გახდა შესაძლებელი ბოლშევიზმის ინტელექტუალური 
ტერორის სისტემური და დანაშაულებრივი მექანიზმის აღდგენა,  ცალკეულ მწერალთან 
დაკავშირებული კონკრეტული გარემოებების, მათი ინტელექტუალური თუ პიროვნული 
თავისუფლების შეზღუდვისა თუ ხელყოფის აქამდე უცნობი დეტალების გამოვლენა, რამაც 
საშუალება მოგვცა საკვლევი პერიოდის  ქართული მწერლობის სრულიად ახლებური გააზრებისა და  
ინტერპრეტირებისა. ჩატარებული კვლევის  შედეგები აისახა მონოგრაფიაში - „ბოლშევიზმი და 
ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე–20 ყრილობამდე (1941–1956 წწ) - 
რომელიც საშუალებას მისცემს როგორც აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებულ სპეციალისტებს, 
ისე ფართო მკითხველ აუდიტორიას, ახლებურ რაკურსში წაიკითხონ და გადაიაზრონ თავიანთი 
ქვეყნის უახლესი ისტორია. წარმოდგენილ პროექტს აქვს აგრეთვე პერსპექტივა, სამომავლოდ,  
დროითი ჩარჩოს კიდევ უფრო გაფართოების შედეგად, საფუძველი გახდეს ამავე საკითხზე 
ჩატარებული მოდევნო, უფრო მასშტაბური კვლევებისა, ასევე, ამ  თვალსაზრისით საერთაშორისო 
თანამშრომლობის გაფართოებისა.

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათ
აური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 (ლია კარიჭაშვილი - 
ანოტაციათა 

თანაავტორი)საქართვე
ლოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია, 
აკად. გიორგი 

წერეთლის სახელობის 
„ვეფხისტყაოსნის“ 

აკადემიური 
გამოცემისა და 

„ქართული ენის 
თესაურუსის“ 

კომიტეტი. 
რუსთველოლოგიური 

ლიტერატურა VI, 2001-
2005

ISBN  N 978-9941-0-1465-9

ISBN  N 978-9941-8-1183-8

თბილისი, 
საქართველოს 
მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია

279 გვ. 
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2 (ლია წერეთელი - 
შეადგინა საძიებელი)

ხალხური პოეზია, 
ამირანიანი

1SBN 978-9941-13-884-3

თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
ლია კარიჭაშვილი

წიგნი წარმოადგენს რუსთველოლოგიური ლიტერატურის ანოტირებულ ბიბლიოგრაფიას, VI, 
რომელიც მოიცავს 2001-2005 წლებს, არის გაიოზ იმედაშვილის აღნიშნული თემატიკის ნაშრომის 
გაგრძელებათა სერიიდან. წიგნის გამოცემაზე მუშაობდნენ მზია ბოლქვაძე, პარმენ მარგველაშვილი, 
ნინო მაქაძე, ნინო მაჭავარიანი, მაია მიქაბერიძე. გამოცემის რედაქტორია აკად. თამაზ გამყრელიძე.
ლია კარიჭაშვილი არის წიგნში შემავალი ანოტაციების თანაავტორი. 

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1

2

3

დიანა ანფიმიადი, ზინა 
გაბიჩვაძე, ივანე 
ამირხანაშვილი

დიანა ანფიმიადი, ზინა 
გაბიჩვაძე, ივანე 
ამირხანაშვილი

დიანა ანფიმიადი, ზინა 
გაბიჩვაძე, ივანე 
ამირხანაშვილი

ქართული 
ლიტერატურა, მე-7 კლ. 
ISBN 978-9941-487-11-8

ქართული ენა, მე-7 კლ.
ISBN 978-9941-487-12-5

ქართული ენა და 
ლიტერატურა, მე-7 კლ. 

მასწავლებლის წიგნი
ISBN 978-9941-487-10-1

თბილისი, „არტანუჯი“

თბილისი, „არტანუჯი“

თბილისი, „არტანუჯი“

200

72

168

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი

გამოცემისადგი
ლი, 

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1 ივანე 
ამირხანაშვი
ლი

„ქართული 
პოეზიის 
საუკუნე“, 
ISSN 1512-2433

ჟურნალი „საგურამო“ თბილისი 16

2 მაკა 
ელბაქიძე

მწვავე 
ლიტერატურუ
ლი თემის 
აქტუალიზაცია 
ქართულ 
სცენაზე (ლაშა 
თაბუკაშვილის 
„მერე რა რომ 
სველია სველი 
იასამანი“). 
ISSN 1987-5363

მე-13 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის „80-90-
იანი წლების 
პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული 
დისკურსი“ - მასალები.

თბილისი: თსუ 
გამომცემლობა

გვ.255-264

მაკა 
ელბაქიძე

ფემინური და 
მასკულინური 
შუასაუკუნეები
ს რაინდულ 
რომანში.
ISSN: 2233-3568

ფილოსოფიურ-
თეოლოგიური 
მიმომხილველი. N9. 
ეძღვნება შალვა 
ნუცუბიძის 
დაბადებიდან 130-ე 
წლისთავს.

თბილისი: თსუ 
გამომცემლობა

გვ. 174-181.

მაკა 
ელბაქიძე

The Chaucer 
Reception of 
Medea Myth 
(“The Legend of 
Good Women”). 
ISBN 978-9941-
468-56-8

Medea in World Artistic 
Culture, Proceedings of 
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ფსევდოინტელიგენცია (დევი); ბრმა ტყვიით ხეიბრად ქცეული მოზარდი (თეა); პარალელური 
სამყაროდან („აწყობილი საქართველოდან“) დროებით „ჩვენს“ რეალობაში გადმოსული ნია. 
მათი დიალოგებიდან ჩანს, რომ იმდროინდელ ქართულ საზოგადოებას, რომელსაც აღარ 
სურს „იდიოტური სიფხიზლე“, მხოლოდ პარალელური სამყაროდან მოვლენილთა 
დახმარების იმედიღა თუ შერჩა...
პიესა პირველად 1997 წელს დაიდგა რუსთაველის თეატრში (რეჟ. რობერტ სტურუა, დავით 
ხინიკაძე) და არნახული წარმატება ხვდა წილად. სპექტაკლის ფრთიან გამონათქვამებს მაშინ 
ხშირად გაიგონებდით ქალაქში. 90-იანების ნაცრისფერ თბილისში თითქმის არ არსებობდა 
ახალგაზრდა, ერთხელ მაინც რომ არ ჰქონოდა ნანახი „იასამანი“, თუმცა უფროსი თაობა 
ამტკიცებდა, რომ სპექტაკლი რყვნიდა ახალგაზრდობას და პოპულარიზაციას უწევდა 
ნარკომანიასა და ძალადობას.
რამ განაპირობა პიესის/სპექტაკლის იმდენად დიდი პოპულარობა, რომ 2002 წელს მისი 
სატელევიზიო ვარიანტიც შეიქმნა, 2016 წელს კი თავისუფალ თეატრშიც დაიდგა (რეჟ. 
გიორგი თოდაძე), სწორედ ამ საკითხის ანალიზს ეძღვნება აღნიშნული მოხსენება.

ფემინური და მასკულინური შუასაუკუნეების რაინდულ რომანში
შუასაუკუნეების რაინდული რომანი, ჟანრი, რომლის უმთავრესი დანიშნულება ერთი 
კონკრეტული სოციალური კლასის და მის წიაღში აღმოცენებული ფენის იდეალიზაციაა, 
ძირითადად ფოკუსირებულია მამაკაც და არა ქალ-პერსონაჟებზე. რელიგიური, 
პოლიტიკური თუ მორალური კუთხითაც ნარატივში მკაფიოდ გამოკვეთილი ფუნქცია 
სწორედ პროტაგონისტს – ზნეობრივი ჰარმონიის მაძიებელ რაინდს _ განეკუთვნება: ის არის 
მოქმედების მოძრაობაში მომყვანი, იგივე აქტანტი-სუბიექტი, მაშინ როდესაც ქალი-
პერსონაჟი შემოიფარგლება ოდენ სიყვარულის ობიექტის, ან, უკეთ რომ ვთქვათ, მოქმედების 
ინსტრუმენტის ფუნქციით. რაინდული რომანის ნარატიული მხარე დაკარგვა-ძიება-პოვნის 
საფუძველზეა აგებული, სუბიექტი (მაძიებელი) ტოვებს ე.წ. საკუთარ სივრცეს (სასახლის 
კარს) და სახიფათო მოგზაურობაში ჩაებმება ობიექტის (საფრთხეში ჩავარდნილი ქალის) 
გამოსახსნელად. მეცნიერთა ნაწილი ფიქრობს, რომ გარემო (პეიზაჟი), რომელშიც რომანის 
ავანტიურული ნაწილი ვითარდება (ტყე, ანუ სხვისი სივრცე), თავისი არსით ფემინურია. 
გამომდინარე იქიდან, რომ ძიების ობიექტები ამ მიუსაფარ და უდაბურ სივრცეში 
გადაადგილდებიან, ეს გარემო მამაკაცის მიზნის მიღწევის საშუალებად – მასკულინური 
აქტივობების გამოვლენისა და ამ აქტივობების შედეგად მისი სურვილების ასრულების 
ლოკალად აღიქმება. ველური, მაგიური და აუხსნელი გარემო იმავე სიბრტყიდან 
განიხილება, რომლიდანაც მამაკაცური პერსპექტივიდან დანახული კიდევ ერთი მაგიური 
მოვლენა – ქალი.

The Chaucer Reception of Medea Myth (“The Legend of Good Women”)

ჯეფრი ჩოსერის „სიზმრისეულ ხილვად“ სახელდებული პოემა „ლეგენდა სახელოვან 
ქალებზე“ მეთოთხმეტე საუკუნის 80-იან  წლებშია დაწერილი (დაახლ. 1386 –1388 წწ). ამ 
პერიოდისთვის მის პირველი სერიოზული პოეტური მცდელობა ტროილე და ქრისეიდა უკვე 
პოპულარობით სარგებლობდა მკითხველთა შორის, თუმცა მწერალს ჯერ არ შეექმნა თავისი 
ცხოვრების მთავარი წიგნი – კენტერბერიული მოთხრობები. 

თხზულება ცხრა თავისაგან შედგება და  ათი ქალის ამბავს შეიცავს (კლეოპატრა, 
თისბე, დიდო, ჰიპსიპილე, მედეა, ლუკრეცია, არიადნე, ფილომელა, ფილიდa და 
ჰიპერმნესტრა). ისევე როგორც ჩოსერის სხვა არაერთი ნაწარმოები (მათ შორის 
კენტერბერიული მოთხრობებიც), ეს პოემაც დაუმთავრებელი ჩანს. ზოგიერთი მკვლევარი 
მას, ზოგადად, ქალების წინააღმდეგ მიმართულ სატირად მიიჩნევს, ზოგიერთის აზრით კი, 
ჩოსერი ილაშქრებს იმ ტენდენციის წინააღმდეგ, რომლის თანახმადაც კლასიკურ ნარატივში 
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ხელოვნურად შეჰქონდათ შუასაუკუნეების მორალურ-ეთიკური შეხედულებები.
თხზულების წყაროდ ჩოსერს გამოუყენებია გვიდო დე კოლუმნას Historia destructionis 

Troiae (ტროას ისტორია), ოვიდიუსის მეტამორფოზები და ჰეროიდები.
სიუჟეტური დეტალები (ვგულისხმობთ ჩოსერის თხზულებასა და წყაროებს) ყოველთვის არ 
არის მიმეტური. მათ შორის არსებითი ხასიათის განსხვავებანი ჩოსერის ეპოქის სპეციფიკური 
ტენდენციებითა და თავად ავტორის ინდივიდუალური ხედვით უნდა აიხსნას.

ლია კარიჭაშვილი
„რობაი სულის მკურნალია“

 წერილი წარმოადგენს რეცენზიას პოეტ ელგუჯა მარღიას „პიკარესკული ჟამის რობაიების“ 
ციკლზე. გაანალიზებულია რობაიების თემატიკა, მოტივები, მხატვრულ-გამომსახველობითი 
სისტემა, თვითონ რობაის, აღმოსავლური სალექსო საზომის ფორმა - პოეტის არჩევანი. 
ავტორი რობაის მეშვეობით ახერხებს გადმოსცეს თავისი სათქმელი ეროვნული, სოციალური, 
ეთიკური პრობლემატიკის შესახებ, ქმნის მისთვის საკრალურ და მნიშვნელოვან მოღვაწეთა 
პორტრეტებს, უაღრესად ფაქზი, შთამბეჭდავი კონტექსტით გადმოსცემს ბუნების სურათებს 
და სხვა ...

პოსტმოდერნული ტექსტი - ეპოქის ანარეკლი
 (მარიანა ნანობაშვილის მოთხრობა ჩრდილების როკვის მიხედვით

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ პოსტმოდერნიზმისთვის ნიშანდობლივია დამოკიდებულება 
კლასიკური ლიტერატურისადმი (ნაწარმოების დესტრუქტურიზაცია, მოტივთა შეცვლა, 
დროისა და სივრცის მთლიანობის დარღვევა, პერსონაჟთა გადაადგილება). ორმაგი 
კოდირების გათვალისწინებით კი ტექსტი შესაძლოა აღვიქვათ, როგორც ეპოქის ერთგვარი 
ანარეკლი. ამ თვალსაზრისით საყურადღებოდ გვესახება „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტზე 
შექმნილი თხზულებების ერთ-ერთი ტენდენცია - ტარიელისა და ასმათის რომანი, როგორც 
თანამედროვე ადამიანის ცნობიერების პროექცია პერსონაჟებზე. აღნიშნული ტენდენციის 
ილუსტრაციაა თანამედროვე ავტორის მარიანა ნანობაშვილის მოთხრობა „ჩრდილების 
როკვა“. მეორდება „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტის ძირითადი პერიპეტიები ტარიელის 
გამიჯნურებიდან გამოქვაბულში ასმათთან ერთად დაბინავებამდე, მაგრამ ამჯერად 
სიყვარულის სამკუთხედია მოცემული. ასმათს, ნესტანის ყმასა და მეგობარს, მთელი არსებით 
უყვარს ტარიელი, რომელიც ნესტანის მიჯნურია და მის გარეშე სიცოცხლის საზრისი 
დაუკარგავს, მაგრამ, ამავე დროს, უარს არ ამბობს ასმათის სიყვარულზე.
მოთხრობის მთავარი ნიშანი მეტაფორულობაა. მეტაფორულია სათაურიც - „ჩრდილების 
როკვა“. მეტაფორაა „მზეც“ - ნესტანი, რომლისკენაც მიისწრაფის ტარიელი, მაგრამ, ამავე 
დროს, იგი შებოჭილია ყოფიერების მარწუხებით და ორივე - სწრაფვა „მზისკენ“ და 
მიზიდულობა „მიწისკენ“ (ვნება ასმათისადმი) - ერთდროულად არსებობს მასში. 
მორიგებულია და შეთავსებულია ის ორი ურთიერთგამომრიცხავი მიმართება, რომელთა 
აღრევასაც რუსთაველი დაუშვებლად მიიჩნევდა: მიჯნურობა, რომელიც თავისი სიწმინდით 
ბაძავს საღვთო სიყვარულს, და ხორციელი ლტოლვა, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო 
საღვთო სიყვარულთან. ამ პერსონაჟთა ყოფა კიდევ უფრო დაშორებულია ჭეშმარიტებას,  
შესაბამისად, მათი ცნობიერება დარღვეული, გახლეჩილი და გაორებულია: ტარიელი კვლავ 
ნესტანის მიჯნურად მიიჩნევს თავს, მაგრამ მის ცხოვრებაში არის ასმათი, რეალური და 
სასურველი, მაგრამ არა სულის სწორი. მიჯნურობა ფიქციად იქცა. 

პოსტმოდერნიზმის ეპოქის ადამიანს ამგვარი „წაკითხვა“ პოემის სიუჟეტისა უფრო 
დამაჯერებლად და რეალისტურად მიაჩნია, ვიდრე გამოქვაბულში დამკვიდრებული ქალ-
ვაჟის წმინდა ურთიერთობა, მიჯნურის ტანჯვა და შეუბღალავი ერთგულება, რომელზეც 
რუსთაველი მოგვითხრობს. ტექსტი თანამედროვე ადამიანის ცნობიერებას ასახავს, მისთვის 
აქტუალურ მორალურ-ეთიკურ პრობლემატიკას უკავშირდება და ცდილობს  აჩვენოს ეპოქის 
ზოგადი ტენდენცია - ამაღლებული იდეალების აბსტრაქტულობა და ირეალურობა 
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ყოფიერებასთან შედარებით.

გამოხმაურება ვლადიმერ ჭელიძის ნაშრომზე „ჰერეთის ერისთავი შოთა“ (რუსთველიანას 
კვალდაკვალ)

ლადო ჭელიძის კვლევის მიზანია, მეტი არგუმენტი მოიძიოს პავლე ინგოროყვას იმ თეორიის 
გასამყარებლად, რომლის მიხედვით, ჰერეთის ერისთავი შოთა „ვეფხისტყაოსნის“ ავტორი, 
იგივე  რუსთველია. ამავე დროს, ის ცდილობს სათანადო საისტორიო ფაქტებისა და პოემის 
შინაარსობრივი მონაცემების თანხვედრების საფუძველზე დაასაბუთოს, რომ  პოემა 
შექმნილია თამარის მეფობის შემდგომ ეპოქაში. ლადო ჭელიძე მსგავსებას ხედავს 
ჟამთააღმწერლის მატიანეში გადმოცემულ ამბებსა და პოემის ცალკეულ ეპიზოდებს შორის. 
ჩვენს სარეცენზიო ნაშრომში განხილულია მკვლევრის თვალსაზრისი იმ 
რუსთველოლოგიური კვლევების ფონზე, რომლებიც აღნიშნულ პრობლემატიკას ეხება.  
ვფიქრობთ, ზოგიერთი მოსაზრება, სადავოა, მაგალითად, რუსთველური მიჯნურობის 
დაკავშირება ლაშა გიორგის სიყვარულთან ველისციხელი ქალისადმი.  ავტორი, ერთი მხრივ, 
იზიარებს პავლე ინგოროყვას თვალსაზრისს, რომ შოთა რუსთაველი იგივე შოთა ჰერეთის 
ერისთავია, თუმცა პოემის შექმნის თარიღს უფრო გვიან ვარაუდობს, ვიდრე ამას პავლე 
ინგოროყვა ფიქრობდა. ამ მხრივ ლადო ჭელიძის პოზიცია უფრო მეტად კორნელი კეკლიძის 
თვალსაზრისს უახლოვდება, რომლის მიხედვით, პოემა არ შეიძლებოდა დაწერილიყო  
მონღოლთა და ხვარაზმელთა შემოსევაზე ადრე. ამის საფუძველს იგი ხედავდა  პოემის  
ისტორიული რეალიებში, თუმცა პოეტურ ნაწარმოებში  ზუსტი ისტორიული ცნობებისა და 
ფაქტების ძიება მიზანშეწონილად არ მიაჩნდა.
ვფიქრობთ, კითხვა ისევ კითხვად არის დარჩენილი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბატონი 
ლადო ჭელიძის ნაშრომმა მკითხველის ყურადღება ახალ, საგულისხმო გარემოებებზე 
გაამახვილა და რუსთაველის ვინაობისა და პოემის შექმნის ეპოქის საკითხებზე კიდევ 
ერთხელ დააფიქრა. 

ნანა გონჯილაშვილი
გალაკტიონ ტაბიძის ლექსის - „პოემა ვეფხვისა“ - გააზრებისათვის

`პოემა ვეფხვისა~ სრულიად განსხვავდება გალაკტიონის მიერ `ვეფხისტყაოსნის~ 
თემატიკაზე შეთხზული ლექსების ციკლისაგან. იგი ცალსახად მოდერნისტულია; 
ერთდროულად ექსპრესიონიზმისა და იმპრესიონიზმის, ნაწილობრივ ეგზისტენციალიზმის, 
უმეტესწილად კი სიმბოლიზმის ნიშნებს ითავსებს. შესაბამისად, `პოემა ვეფხვისა~ 
მრავალპლანიანი აზრობრივი შრეების წვდომისაკენ მიმართავს მკითხველის ფიქრსა და 
წარმოსახვას, განსჯასა და ხედვას, რაც აზრის პლურალიზმის განმაპირობებელი და 
განმსაზღვრელია. ლექსში კონკრეტულთან და ამ კონკრეტულის მიმანიშნებლებთან ერთად, 
რომლებიც `ვეფხისტყაოსანს~ უკავშირდება, პოეტი ვიზიონერული მხატვრული სამყაროსა 
და აბსტრაქციის გზით, მკითხველის გულიყურს მასშტაბური ხედვა-ჭვრეტისაკენ 
წარმართავს. ეს იმგვარი, რაღაც არაცნობიერი და ღრმა იდუმალებით გამსჭვალული ფიქრი-
წარმოსახვაა, რომელიც დრო-სივრცის საზღვრებს ერთგვარად მოხაზავს და იმავდროულად 
კიდეც შლის და არღვევს, სიახლოვე-სიშორის და უდროო-დროის განზომილებით 
წარმოდგება. `პოემა ვეფხვისა~ მოდერნიზმისათვის დამახასიათებელ თავისებურებებს 
ამჟღავნებს; მასში მოდერნიზმის ესთეტიკა და პოეტიკა ვლინდება. 
   ლექსის სათაური `პოემა ვეფხვისა~ იმთავითვე `ვეფხისტყაოსნისკენ~ მიმართავს ფიქრს და 
მკითხველიც ამგვარი მზაობით აღჭურვილი მიჰყვება სტრიქონებს, თუმც კი გალაკტიონი, 
რუსთველისეული მეტაფორული აზროვნებისდა კვალობაზე, ახალ, პირად-ინდივიდუალური 
გრძნობად-განცდებით გამსჭვალულ სივრცეებს მიგვაახლებს. ეს გალაკტიონის შეგრძნებათა, 
განწყობათა, ხედვათა წყებებია და, შესაბამისად, მკითხველი რუსთაველის ფიქრზე ნაფიქრს 
საფიქრალად იხდის და თავადაც (ცნობიერედ თუ უცნობლობით) ახალ ფიქრთა, მსჯელობათა 
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და ხედვათა `დამბადი~ ხდება. ამდენად, გალაკტიონი ერთგვარი მედიუმია რუსთაველსა და 
მკითხველს, შესაძლებელსა და შეუძლებელს, რეალურსა და მიღმურს, არსებულსა და 
სასურველს შორის. მკითხველი  `ორგემაგე~ მეტაფორა-სიმბოლოების ამომცნობ-
ამომხსნელის ურთულეს როლში აღმოჩნდება და ეპოქათა დრო-სივრცით დახაზულ 
ლაბირინთში ვარაუდებითა და ალბათობებით გზის გამკვალავის ფუნქცია ენიჭება. 
გალაკტიონის ზმანებადქცეულ ფიქრთა ხვეულებში `ვეფხისტყაოსნისეული~ პასაჟების 
გარდათქმათა ჩართვა მკითხველს რუსთველის ნათქვამისაგან მოწყვეტის საშუალებას არ 
აძლევს, თუმც კი დრო-სივრცული განზომილების მასშტაბურობა ამისკენ უბიძგებს. 
      ლექსის სათაური _ `პოემა ვეფხვისა~, რუსთაველის პოემის  გალაკტიონისეულ ხედვასა და 
აღქმას ითავსებს, კერძოდ, ლექსის სახელდებაში არ ჩანს ვეფხვის ტყავის მატარებელი გმირი 
და მხოლოდ ნესტანის სახე-სიმბოლო, ვეფხვი, წარმოჩინდება. ვფიქრობთ, გალაკტიონის 
ლექსის სათაური, უფრო მეტად, მკითხველზეა ორიენტირებული, რათა იმთავითვე 
გაცხადდეს ლექსის თემატიკა, ჟანრის მითითება კი თვალნათლივ გამოკვეთს 
`ვეფხისტყაოსანთან~ მიმართებას (და, ალბათ, განასხვავებს მას ხალხური `ლექსი ვეფხისა და 
მოყმისაგან~). და მართლაც, `პოემა ვეფხვისა~ რეციპიენტის წარმოსახვაში მხოლოდ და 
მხოლოდ `ვეფხისტყაოსანს~ მიემართება, რამეთუ ქართველი მკითხველი ვეფხვთან 
დაკავშირებულ სხვა პოემას არ იცნობს. 
   `პოემა ვეფხვისა~ კლასიკური ლექსის კანონის ფარგლებს ნაწილობრივ მისდევს.  პოეტის 
ამგვარი არჩევანი, ალბათ, ლექსის შინა-არსმაც განაპირობა _ რუსთაველი გარკვეული 
პირობითობებისგან თავისუფალი მოაზროვნე და `ვეფხისტყაოსანი~ _ ახალი, რენესანსული 
სულის, პიროვნული თავისულებისკენ მსწრაფი და თავისუფლებას ნაზიარები ადამიანების 
სამყარო. ამგვარი შინა-არსის ლექსი კლასიკური საზომის ჩარჩოებში ვერ `დაეტევა~. აქ 
სუბიექტურ სინამდვილეს მხატვრული სინამდვილე უდევს საფუძვლად და ეს მხატვრული 
სამყარო ახალ მხატვრულ განსახოვნებას ესაძირკვლება. გალაკტიონის პირად-
ინდივიდუალურს რუსთველური საყოველთაო განსაზღვრავს და წინამძღვრობს, გარკვეულ 
გზასა და გეზს აძლევს.
      ლექსში `ვეფხისტყაოსნის~ მხატვრული სინამდვილის და მისი განმასახოვნებელი 
მხატვრულ ენის წიაღში პირად-ინდივიდუალური განწყობის, სიზმრისეული წარმოსახვის და 
ალუზია-რემინსცენციების გზით, ახალი მხატვრული სინამდვილე და სახექმნადობათა წყება 
იქმნება, მკითხველი რუსთაველსაც ეზიარება და გალაკტიონისეულ გააზრებასაც 
საფიქრალად იხდის. გალაკტიონი `ვეფხისტყაოსანსა~ და მკითხველს შორის ერთგვარი 
მედიუმია, „გზა და ხიდი“.
ლექსში  `პოემა ვეფხვისა~ უკიდეგანო გამომსახველობითი შესაძლებლობების მეშვეობით, 
მოძრაობა რეალური პლანიდან რაღაც უცნობსა და ამოუცნობისკენ მიემართება. სასრულში 
უსასრულოს ძიება-ჭვრეტა, რეალურში წარმოსახულის, თვალით არნახულის ხილვის 
გაცხადება, მრავალგვარი და მრავლისმეტყველი ასოციაციები, იდუმალების ესთეტიკით 
გამსჭვალული გაუცნაურების შეგრძნება გალაკტიონსა და მკითხველს ერთ მთლიანობად 
აქცევს.
    ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ  ლექსი `პოემა ვეფხვისა~ 
მრავალგანზომილებიანი შრეებისგან შედგება. იქმნება ერთგვარი ქრონოტოპული კოლაჟი, 
რომელიც მოდერნიტების შემოქმედებისათვის ერთობ ნიშნეულია. ლექსში წარმოსახულ 
სამყაროთა (გარდა ინდოეთისა და არაბეთისა) სურათი `ვეფხისტყაოსნის~ მხატვრული 
ტექსტის რეალობის მიღმა იხატება. მათ შორის კავშირთა ახსნა მხოლოდ სიმბოლური 
გააზრებითა და სიღრმისეული წვდომითაა შესაძლებელი. რუსთაველის პოემაში უძველეს 
ცივილიზაციათა დანახვა მსოფლიო კულტურაში დამკვიდრებული მათი შინაარსით ხდება 
საცნაური. სურრეალურის მხატვრულ რეალობაში ჩართვა და პოეზიის ძალით დრო-
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სივრცეთა ლოგიკური კავშირებით შეკვრა ლექსში უმთავრეს სათქმელს ქმნის. პოემის 
მხატვრულ სინამდვილეში დროით განუსაზღვრელი სხვადასხვა კულტურული კოდების 
დანახვა-შემოტანას გარკვეული მიზანდასახულება და ფუნქცია აქვს, კერძოდ, რუსთაველის 
გენიალობის, მისი ხედვის მასშტაბურობის, `ვეფხისტყაოსნის ყოვლისმომცველი შინა-არსის, 
მისი უნივერსალობის ჩვენება.

წმ. მარიამ მაგდალინელის სახის გააზრებისათვის XX-XXI საუკუნეების
ქართულ ლიტერატურაში

საზოგადოდ, ქართულ ლიტერატურაში, ჩვენდა გასაკვირად, წმ. მარიამ მაგდალინელს 
ერთეული ნაწარმოებები ეძღვნება. შეძლებისდაგვარად, მოვიძიეთ და განვიხილეთ 
საზოგადოებისთვის ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი მწერლების აღნიშნულ თემატიკაზე 
შექმნილი ლექსები. ცალკე კვლევის საგანია, თუ რატომ არ იქცა წმ. მარიამ მაგდალინელის 
სახე ქართველ შემოქმედთა შთაგონების წყაროდ; სწორედ ამ გარემოების გამო ჩვენთვის 
ყურადსაღებია ყველა ის მხატვრული ნაწარმოები და გააზრება, რაც მოციქულთა სწორის 
პიროვნებას უკავშირდება. 
 1.ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციებში წმ. მარიამ მაგდალინელი იმთავითვე წმინდანის 
სახისმეტყველებით შემოდის და მისაბაძად ისახება. გრიგოლ რობაქიძემ გრაფინია გიტა 
[ბრიგიტა] შტრახვიტცი მისთვის ჟენევიდან მიწერილ პირად წერილში ახალგაზრდა ქალი წმ. 
მარიამ მაგდალინელს შეადარა და წმინდანის თვისებებით წარმოაჩინა. გრიგოლ რობაქიძის 
თვალთახედვით წმ. მარიამ მაგდალინელის ხატ-სახე არაა აღრეული სახარებისეულ მრუშ 
დედაკაცთან, იგი ის მარიამია, რომელიც მაცხოვარს მუდმივად თან ახლდა ამქვეყნიურ 
ცხოვრებაში, დაესწრო ჯვარცმას, დასაფლავებას, კვირას გამთენიისას, ჯერ კიდევ ბინდისას 
მივიდა საფლავთან და ცარიელი იხილა იგი, აღდგომის შემდეგ მას პირველს გამოეცხადა 
მაცხოვარი, ე. ი. ესაა წმ. მარიამ მაგდალინელი.
2. წმ. მარიამ მაგდალინელის სახე და მისი გადააზრების ცდა წარმოჩნდება ტიციან ტაბიძის 
ნოველაში `ყორანი~, რომელიც გვიამბობს დაღლილი მგზავრის მიერ უდაბნოს ქვიშაში 
ჩაფლული ცხოვრების წიგნის ფურცლებზე ამოკითხულ გოლგოთის მისტერიის ამბავს. 
ტიციანის წარმოსახვაში, ევანგელური მონათხრობის კვალობაზე, წმ. მარიამ მაგდალინელი 
უფლის ტანჯვის თანამდგომი, ქრისტეს დიდი რწმენისა და სიყვარულის დამტევია, მისი 
ჯვარცმისას დაღვრილ უმანკო სისხლს წმ. მარიამ მაგდალინელის ცრემლები უერთდება და 
ადამიანთა ცოდვების დასამარხად მზრუნველ ქალად წარმოგვიდგება. მწერლის მხატვრული 
ნააზრევი მხოლოდ ორიოდე მცირედი, უმნიშვნელო ნიუანსით განსხვავდება წმ. მარიამ 
მაგდალინელის შესახებ მართლმადიდებლურ ტრადიციაში დამკვიდრებული 
წარმოდგენებისგან. 
3.  ყურადღებას იქცევს ანა კალანდაძის ლექსი `ვარსკვლავების შარავანდით...~. ლექსში წმ. 
მარიამ მაგდალინელის ხატ-სახემ წარმმართველი ადგილი დაიკავა იმ მენელსაცხებლე ქალთა 
შორის, რომელთაც მაცხოვრის საფლავი ცარიელი ნახეს. მართალია, აქ არაა მაცხოვრისა და წმ. 
მარიამ მაგდალინელის ადრეულ ურთიერთობაზე საუბარი, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ იგი 
ნახსენებია კვირას გამთენიისას მაცხოვრის საფლავთან მისული მენელსაცხებლე დედების 
კონტექსტში. ეს ლექსი მოწმობს, რომ ანა კალანდაძეს წმ. მარიამ მაგდალინელის 
ტრადიციული სახე აქვს წარმოდგენილი.
    ანა კალანდაძის უსათაურო ლექსის ეპიგრაფიდან _ `მინაწერი ტიციანის სურათზე 
`მონანიე მარიამ მაგდალინელი~ _ იმთავითვე ცხადი ხდება, თუ ვინაა მხატვრული სიტყვის 
ადრესატი. ანა კალანდაძის მხატვრულ ნააზრევში წმ. მარიამ მაგდალინელის სახე სახარების 
თხრობას ეყრდნობა მხოლოდ მისი ცოდვილიანობის აღნიშვნაში, მოციქულთა სწორის 
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სულიერი ძვრები, მისი შეხედულებები განსხვავდება ქრისტიანული სწავლებისაგან.
4. დ. კიკვაძე ლექსში `მარიამ მაგდალინელს~ წმ. მარიამ მაგდალინელის პიროვნებას, ჩვენი 
აზრით, ცოდვანაზიარევ, კონკრეტულად, სხეულებრივი ცდუნების ცოდვით შეპყრობილ 
ქალად წარმოსახავს, რომელიც სინანულის გზით და უფლისაგან ცოდვათა მიტევებით, ახალი 
ცხოვრების წესით მზერას მარადისობას უსწორებს. მაგრამ ფაქტია, რომ პოეტს წმ. მარიამ 
მაგდალინელის სახე მცდარად, დასავლური ტრადიციის კვალობაზე აქვს გააზრებული და მას 
ცოდვილ, მრუშ დედაკაცად მიიჩნევს. ამიტომ ამ ლექსში გამოხატული თვალსაზრისი 
ღირებულებათა გადაფასების ნიმუშად გვესახება.  
5. ლექსო ზარდიაშვილის ლექსი _ `იოანე ღვთისმეტყველი და მარიამ მაგდალინელი 
გოლგოთაზე~ _ მთლიანად შთაგონებული და წარმართულია ევანგელური 
სახისმეტყველებით, რეცეფციითა და ალუზიებით. ლექსის განხილვის შედეგად ჩანს, რომ ლ. 
ზარდიაშვილის ლექსშიMმარიამ მაგდალინელის სახე, ძირითადად, მართლმადიდებლურ 
ტრადიციას მიჰყვება და მენელსაცხებლე დედის მრუშების ცოდვის კვალი არ ჩანს, პირიქით, 
მაგდალინელს უფალთან და უფალს მაგდალინელთან მხოლოდ სულიერი სიყვარული 
აკავშირებთ. მიუხედავად ამისა, ლექსის ბოლო ტაეპში წმ. მარიამ მაგდალინელის სახე 
ბოლომდე სახარებისეულად არაა გააზრებული და მაინც აღრეულია სახარებისეულ ორ 
ქალთან, რომელთაგან ერთმა მაცხოვრის ფეხები ცრემლებით განბანა, ხოლო მეორემ, 
ლაზარეს დამ ზეთი სცხო მაცხოვარს და შემდეგ საკუთარი თმებით წარხოცა ფეხები. 
საფიქრებელია, რომ ავტორს დააკლდა წმ. მარიამ მაგდალინელის ხატ-სახის 
მართლმადიდებლურად  გააზრების ცოდნა.
M6. მარიამ მაგდალინელისადმი მიძღვნილი ლექსები ინტერნეტსივრცეშიც იძებნება, კერძოდ, 
აქ განთავსებულია მაკა გელაშვილის ლექსი `მარიამ მაგდალინელი~. ნათლად ჩანს, რომ 
ლექსი ზემოაღნიშნული პასაჟებით სახარებისეულ მონათხრობს მიჰყვება და პოეტური 
სიტყვის ძალით, ლაკონიურობითა და დიდი ექსპრესიით მკითხველის თვალწინ მარიამ 
მაგდალინელის სახეს აცოცხლებს. საძიებელ საკითხთან დაკავშირებით კი უნდა ითქვას, რომ, 
სავარაუდოდ, ტაეპში მაგდალინელის მიმართვაში _ `რაბბუნი, მხსნელო, უბიწობა ჩემ სულში 
ნერგე~ _ `უბიწობა~ მარიამის ხორციელ ვნებებთან, მრუშებასთან, დაკავშირებითაა 
მოხმობილი. შესაძლოა, იგი, ზოგადად, სულის სიწმინდის `დანერგვას~ გულისხმობდეს. ჩვენ 
მაინც პირველ წაკითხვას ვიზიარებთ და აღვნიშნავთ, რომ ამ ერთი სიტყვით, `უბიწობა~, 
გამჟღავნდა წმ. მარიამ მაგდალინელის ავტორისეული აღქმა.
7. დათა გულუას ლექსში `მოთქმა~ ლირიკული გმირი სატრფოს, მარიამ მაგდალინელს, 
მხოლოდ ერთი ნიშნით, სიძვა-მრუშებით, აკავშირებს ლექსის ძირითად სათქმელთან. 
ამდენად, თავად ავტორისათვის, რომლის ხმაც ლირიკული გმირის ნასიტყვს ეხმიანება, 
მარიამ მაგდალინელი აღიქმება არამართლმადიდებლური ტრადიციით. იგი მიჰყვება 
წარსულში კათოლიკურ ეკლესიაში მიღებულ თვალსაზრისს, რომელიც მეოცე საუკუნის 60-
იანი წლების ბოლოდან კანონიკურად შეიცვალა.
ამ ლექსებზე დაკვირვება ნათლად აჩვენებს, თუ როგორ დამკვიდრდა ლიტერატურაში 
მცდარი თვალსაზრისი, რომელიც თვით კათოლიკურმა სამყარომაც კი 1969 წლიდან უარყო. 
მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, ქართული საზოგადოების უმეტესი ნაწილისათვის მარიამ 
მაგდალინელი კვლავაც ცოდვილ ქალად აღიქმება. აქვე უნდა ითქვას, რომ საზღვარგარეთულ 
ლიტერატურაშიც მას ძირითადად ასე აღიქვამენ, რის მაგალითადაც შეიძლება დავასახელოთ 
ამერიკელი ჟურნალისტის დენ ბრაუნის ცნობილი რომანი `და ვინჩის კოდი~, რომლის 
განსაკუთრებულ პოპულარობას ეკრანულმა სახემაც შეუწყო ხელი.

მიწისა და ზეცის საგალობელი (ა. წერეთლის პოეზიის მიხედვით)
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    ა. წერეთლის ლირიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ პოეტი სამყაროს ჰარმონიულობის იდეას, 
მიწიერის ზეციერთან მიმართებას, არაერთგზის განასახოვნებს, რაც ოდენ ბუნების 
მომხიბვლელობისა და მშვენიერების გადმოცემა-აღწერას არ ისახავს მიზნად. აქ ბიბლიურ-
ქრისტიანული, კონკრეტულად, ევანგელური აზროვნების წესია თავჩენილი, სიტყვით 
„ამუსიკებული“.    
    ყოველივე ზემოაღნიშნულის გასაცნობიერებლად და საწვდომად სამყაროს იერარქიული 
წყობის პრინციპთა და ყოფიერების სახეობრივი კონცეფციის გათვალისწინება (ყველაფერი 
რაღაცის სახეა) გვმართებს. ამ მიზნით განხიულია დიონისე არეოპაგელისა და იოანე 
პეტრიწის სწავლება-შეხედულებანი.
მიწისა და ზეცის ურთიერთლტოლვა, ამქვეყნიურის ზეამყვანისკენ  „გრძნობით სმენის“ 
წარმართვა-მიპყრობა და არაამქვეყნიურის განცდა წარმოჩინდება ლექსში `ერისთავის ასულს 
საპასუხოდ~.      ამგვარივე თვალთახედვითაა გამსჭვალული ა. წერეთლის ლექსთა ერთი 
ნაწილი, კერძოდ,  ლექსში `სოფიო ამირეჯიბის სახსოვრად (ჩახრუხაული)~.ლექსში სამყაროს 
ყოვლისმთლიანობის იდეა ქვეყნისა და ზეცის ურთიერთლტოლვას, `ტკბილი კავშირით~ 
ურთიერთგამსჭვალვას, `შეკავშირება~- `შეთანახმებას~ წარმოაჩენს. ცისა და მიწის სანეტარო 
და სიხარულით აღვსილი ურთიერთლტოლვა, ბუნების შვილთა შეხმატკბილებული მღერა, 
`ქებათ-ქების~ `აღტაცებულ საგალობლად~ რომ აღევლინება, მთელი სისავსითაა 
გადმოცემული პოემაში `ნათელა~.       ამგვარად წარმოაჩენს აკაკი ქვეყნის მკვიდრთა 
საყოველთაო ლხენას, აღმაფრენის სანეტარო განცდათ, გამოხატულს ფრთოსანთა `ზარის 
წკარუნით~, `ტკბილი ჭიკჭიკითა~, ჩანგურისა და სალამურის საამური ხმების `შეზავება~-
`თანახმიერობით~. აქ იხილვება ზენაარისა და სამყაროს მიმართება, რაც იმავდროულად 
ხილული სამყაროს გზით უზენაესის მშვენიერების აღქმისათვის, `ზეშთაარსის~ წვდომისა და 
შემეცნებისთვისაა მოწოდებული.
     აკაკის ლექსთა მოხმობილი ნაწყვეტებში არა მხოლოდ სამყაროს იერარქიული წყობა და მის 
შემადგენელ საფეხურთა `თანასწორობა~-`შეკავშირება~ ვლინდება, აქ ისმის `ქვეყნის 
მაყრული~. სამყაროს თითოეული წევრი, ღვთაებრივი ძალით გასულიერებულნი, ლხენითა 
და შვებით აღვსილნი, საკუთარი ბუნებისდა კვალობაზე (ყვავილები `ფშვენითა~ და 
`აღმაკმევით~, ბულბუნი `სტვენით~, ვარსკვლავნი `კაშკაშით~ და სხვ.) `ქებას ასხამენ~, 
უგალობენ და `ადიდებენ შემოქმედსა~. სამყაროს წევრთა (სულიერთა და უსულოთა) უფლის 
სადიდებელი შესხმა-გალობა თავად მათვე განაწმინდავებს, მათს სრულყოფილებისკენ 
ლტოლვას განასახოვნებს. ამგვარ გააზრებათ მიჰყვება აკაკის ზემოგანხილულ ლექსებში 
უნივერსუმის საგალობელი. აკაკის ზემოაღნიშნულ და სხვა არაერთ ლექსში სამყარო 
შემოქმედის ხელოვანების საუფლოა, `სარკეა~, რომელშიც `ძალითა მით ძლიერითა~ 
ზეციური `გამონაშუქი~ მშვენიერება, სიყვარული, სიკეთე `ჩაისახება~, აირეკლება და 
რომელიც იმავ `ძლიერებით~ აღივსება. აკაკის პოეზიაშიც ბუნების ამგვარი ჭვრეტა და სმენა, 
გრძნობა და გაცნობიერება ღვთის ხატის ხატს, ადამიანს, სიცოცხლეს სძენს, `ბუნების 
ქორწილის~ თანამონაწილედ აქცევს და ღვთაებრივი ძალით სავსეობას შეაგრძნობინებს, რაც, 
თავის მხრივ, პირველმიზეზთან თანაყოფნის განცდას ბადებს. აკაკის პოეზიაში იკვეთება 
აზრი, რომ ბუნების ჰარმონიულ წყობას, `ღვთისა ქმნილებათ~ `შეკავშირება~-`შეთანახმებას~, 
რომელიც სიამის, შვებისა და ლხენის მომტანია, ერთურთის სიყვარული ასაზრდოებს. ამგვარ 
შეხედულებას ბიბლიური სიბრძნე და საღვთისმეტყველო სწავლებანი ესაძირკვლება. აკაკის 
ზემოგანხილულ ლექსებში აგრერიგად აქცენტირებული სამყაროს ჰარმონიულობის იდეა, 
მისი მშვენიერების `ყოვლით ყველგანა~ წარმოდგენა ერთ მიზანს ემსახურება _ ეს 
ენითუთქმელი სიკეთე ადამინისთვისაა და სწორედ მას ჰმართებს მისი შეცნობა და შეგრძნება, 
მისით ტკბობა. Aადამიანთან დაკავშირებით აკაკის პოეზიაში ბიბლიური სწავლებიდან კიდევ 
ერთი რამ იკვეთება, კერძოდ, ადამიანი არა მხოლოდ საკუთარ, პიროვნულ ხსნაზეა 
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მიზანმიმართული, მას კოსმიური მისია აკისრია. მან მთელი სამყარო უზენაესისაკენ უნდა 
წარმართოს, მრავალს ერთისაკენ წარუძღვეს. ადამიანი შუამდგომელია ღმერთსა და ბუნებას 
შორის. ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შესაძლებელია თქმა იმისა, რომ აკაკის 
`მთელი სამყარო~ კოსმიური განსახოვნების კვალობაზეა საწვდომ-ამოსაცნობი. ამ 
მიმართებით, მის პოეზიაში `კოსმოლოგიური ესთეტიკა~ იხილვება. აღნიშნულის გაცხადებაა 
აკაკის სიტყვები _ `ჩემი ხატია სამშობლო, სახატე მთელი ქვეყანა~. ადამიანისთვის ღვთის 
ხატობის გასაცხადებელი ასპარეზი სწორედ ღვთისგან ქმნილი, მისი მშვენიერებისა და 
სახიერების წარმომჩენი სამშობლოა (რამეთუ არსებული არსს ავლენს), რომელშიც ყველაფერი 
ღვთიური სილამაზითაა განფენილი და რომელიც ადამიანს ღვთიურ მადლსა და წყალობას 
უძღვნის. ამდენადაა აკაკისათვის სამშობლო ხატი, ღვთის ქმნილება-განსახოვნება, რამეთუ 
ხილული მშვენიერება უხილავის, `უჩინოს~, ხატია. აკაკი თვლის, რომ ღმერთმა ადამიანს 
სამშობლო ხატად, სავედრებლად უბოძა და `ზრუნვის საგნად~ ჩააბარა, რომ სწორედ 
ადამიანია უფალი და განმგებელი მამულისა, უფლის ამქვეყნიური წიაღისა; ამავდროულად, 
პასუხისმგებელი `უთვალავი ფერით~ შემკული სამშობლოს ბედისა და უბედობისა 
(ადამიანი-ხატი მიემართება სამშობლო-ხატს). მისი ხსნა-გადარჩენა ადამიანის ხატობის 
შენარჩუნების, არგახუნების საწინდარია. ადამიანი თავის თავში მომკრები სამყაროს მთელი 
შემადგენლობისა, სახეა ქვეყნისა და პირუკუ, სამშობლო სახე და ხატია ადამიანის შინაგანი 
ბუნებისა. უნდა ითქვას, რომ აკაკისთვის `მთელი ქვეყანა~ `სამყაროს~ შინაარსითაა 
გასააზრებელი; `სახატე~ (გრამატიკულად, ნაწარმოებია დანიშნულების სახელთა 
მაწარმოებელი პრეფიქს-სუფიქსით: სა _ ე) `ხატთა~ მომკრებ, გამაერთიანებელ სივრცეს 
გულისხმობს, რაც, შესაძლებელია, სხვადასხვა სიმბოლური დატვირთვით წარმოჩინდეს. 
ერთი გააზრებით, `მთელი ქვეყანა~-სამყარო სამშობლო-ხატთა გამაერთიანებელ სივრცულ 
გარემოდ წარმოდგება, მთლიანობითა და ჰარმონიით აღბეჭდილ სივრცედ, რომელიც 
ჭეშმარიტი ხელოვნების ნაწარმოების სახედ იქმნება (იგავ., 8. 22-31). სხვაგვარი წაკითხვით, 
შესაძლებელია, `სახატე~ გულისხმობდეს სამყაროს, რომელშიც ყოველივე არსებული, 
უმდაბლესიდან უმაღლესამდე, წარმოდგება ვითარცა ღვთის ხატი. ამდენად, ვფიქრობთ, აკაკი 
ცნობილ ფრაზაში _ `ჩემი ხატია სამშობლო, სახატე მთელი ქვეყანა~, გულისხმობს შემდეგს _ 
პოეტისათვის უფლის სახე-ხატია სამშობლო, ხოლო საუფლო, „სახატე“ _ სამყარო, `მთელი 
ქვეყანა“.
   

„ქვეყანა ზეცას, ზეცა ქვეყანას ეკავშირება…“
 (აკაკი წერეთლის ლირიკის მიხედვით)

      მიწისა და ზეცის ურთიერთლტოლვა, ამქვეყნიურის ზეამყვანისკენ  `გრძნობით სმენის~ 
წარმართვა-მიპყრობა და არაამქვეყნიურის განცდა წარმოჩინდება ლექსში `ერისთავის ასულს 
საპასუხოდ~.      აკაკის ხედვა სავსებით მიჰყვება კოსმიური განსახოვნების პრინციპებს, ცისა 
და ქვეყნის ჰარმონიულ თანაყოფნას, `ტკბილ-მომღიმარე~ მეგობრულ სიყვარული რომ 
ესაძირკვლება; ასევე _ ცისა და ქვეყნის ერთობაში შემოქმედის `დიადი ძალის~ 
`თანასწორად~ და `თანხმობით~ შეგრძნება-აღიარებას.  ლექსში სამყაროს 
ყოვლისმთლიანობის იდეა ქვეყნისა და ზეცის ურთიერთლტოლვას, `შეკავშირება~-
`შეთანახმებას~ წარმოაჩენს. ამგვარი ხილვა მიწიერ საზრუნავს მიჯაჭვული მკითხველის 
გულისყურს ღვთისაგან ქმნილი მშვენიერებისკენ მიაპყრობს, რამეთუ სწორედ ღვთის 
ხატადქმნილს ჰმართებს და ევალება მასზე არა მხოლოდ ზრუნვა, მისი მშვენიერების ჭვრეტა 
და ტკბობა; მით უფრო, რომ გარემომცველი სივრცე თავად `გრძნობს დიად ძალით აღვსებას~ 
და შვებას, სიტკბოება-ლხენით „გამოფხიზლებას“. 
       ბუნების ჰარმონიის სურათი მეტად შესაგრძნობია გაზაფხულის მოახლოვებისას, რაც 
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აღდგომის ჟამს მოასწავებს და, სიმბოლურად, სამშობლოს ხსნასა და მკვდრეთით აღდგომის 
რწმენას უკავშირდება.
პოეტისათვის დღე-ღამის თვალწარმტაც სურათთა ერთიანი `სუნნელებით~ აღვსება, მის 
მკვიდრთა სიყვარულით შეხმატკბილებული თანაყოფნა ბუნების `ნიჭი~ როდია. იგი 
`ზენაართ სამყოფისგან~ მოფენილი მადლია, ბუნების თითოეულ წევრს ნეტარებას რომ 
განაცდევინებს. აქ `ბუნების ქების შესხმა~ შემოქმედის ხოტბა-დიდებას მიემართება.      
ღვთაებრივი მადლის მიმღებლობის ძალით მიწიერ-ზეციერის `შეთანხმება~, შემოქმედის 
ქება-დიდებად გამოვლენილი, პოეტისაგან `ამაჟრჟოლი ნეტარების~ მომფენ სამოთხისეულ 
ნაყოფად აღიქმება, რაც პირველმიზეზთან თანაყოფნის განცდას ბადებს. ამგვარი ხილვის 
შეგრძნება განწმენდილი ცნობიერების ძალით მიიღწევა (ლექსი `მწუხრი~). ყოფიერების 
სახეობრივი კონცეფციის კვალობაზე, სიყვარულით გაჯერებული სამყაროს იერარქიული 
წყობა იხილვება ლექსში `სულიკო~. სამყაროს ჰარმონიული ერთიანობა ღვთაების 
`ერთიანობას~ ავლენს და აღბეჭდავს. ხილული მშვენიერების ჰორიზონტალური ხაზი 
სიყვარულის ძალით ვერტიკალურს `ესისხლხორცება~ და პირველმიზეზისაკენ ისწრაფვის.     
ყოველელივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შესაძლებელია თქმა იმისა, რომ აკაკის `მთელი 
სამყარო~ კოსმიური განსახოვნების კვალობაზეა საწვდომ-ამოსაცნობი. მოხმობილ ლექსებში 
სამყაროს იერარქიული წყობის ჰარმონიულობის განსახოვნებისას იკვეთება უმთავრესი _ ეს 
მშვენიერება ადამიანს ეძღვნება. ბუნების ძალისხმევა მიმართულია იქითკენ, რომ მიიზიდოს 
ადამიანის `გული, ცნობა და გონება~; ახილვინოს, შეაგრძნობინოს და შეაცნობინოს 
`ზეშთაარსის~ სახიერება და ამ გზით _ ღვთის ხატობის საზრისი (დანიშნულება და 
`საღმრთო ვალი~), რასაც კვლავაც ბიბლიურ სწავლებასთან მივყავართ _ ადამიანი, ხატი 
ღვთისა, ღვთიური შესაქმის უმაღლესი სახექმნადობაა და ღვთიური და მიწიერი არსის 
მთლიანობით, ამ სამყაროში ერთადერთია. მასში მთელი სამყაროს მრავალფეროვნება 
ირეკლება. ადამიანი არა მხოლოდ საკუთარ ხსნაზეა ორიენტირებული, მას კოსმიური მისია 
აკისრია _ მთელი სამყარო უზენაესისაკენ უნდა წარმართოს.        აკაკის პოეზიაში სწორედ 
ამგვარი თვალთახედვა ვლინდება _ ადამიანის მიზეზით დაცემული ქვეყნიერება ადამიანისვე 
გათავისუფლების გზით `ხრწნილების მონობისაგან~ თავდახსნას ელის. ლექსში `აღდგომა~ 
სულიერისა და უსულოს სიხარული ქრისტეს აღდგომის რწმენას უკავშირდება. აკაკის 
ზემომოხმობილ ლექსებში თავჩენილი თემები და პრობლემატიკა მთელი სისრულითაა 
გაშლილი ლექსში `ქებათა-ქება~, რომელიც  ზეცის, მიწისა და ადამიანის საგალობელია. აქ 
იკვეთება `ტკბილ ნეტარებით შეზავებული~ დრო-სივრცე, ლირიკული გმირის სულში 
მიდამოს სიტურფე-მშვენიერებით `გამრავალკეცებული ნეტარება~ და ამ გზით მისი 
ცნობიერების განწმენდა _ ბუნების საიდუმლოს `შეტყობინება~, მისი გულის სამოთხისაკენ 
`უცნაურად~ მიზიდულობა და ზეაღსვლა-აღმაფრენის შეგრძნება.  ლექსში თვალნათლივაა 
გაცხადებული სამყაროს კოსმიური წყობის `შეხმატკბილების~ პროცესი, რომელიც 
კრებულთა `საქორწილოდ სრულ~ `მაყრულად~ წარმოდგება, რაც შექმნილთა `პატარძლად~ 
წარმოსახვისკენ გვიბიძგებს და შეუქმნელთან (`სიძესთან~) შერთვის მოლოდინად აღიქმება. 
უზენაესთან `საქორწილო~ მზაობით გამთლიანებული სამყარო ლირიკული გმირისკენ 
მიილტვის, რათა მათ უფლის წიაღისაკენ წარუძღვეს.     `ფრთებშესხმული~ პოეტის 
`აღტაცებით სიმთა ჟღერა~ ამ ქებათა-ქებას შეერთვის და `ეთანახმება~. მისი თქმით, მხოლოდ 
ღვთიური ტრფიალებით აღვსილ პოეტს ძალუძს `უცნაურ ჰანგზე ჩახმატკბილება~ და 
`საშვილიშვილო გალობის~ თქმა. `ქებათა ქება~ კიდევ ერთხელ გააცხადებს, რომ ყოფიერება 
სიბრძნეზე დაფუძნებული `ცისა და ქვეყნის შემკვრელი~ სიკეთე და სიყვარულია, უმაღლეს 
მშვენიერებასთან ზიარებაა. 
     



22

ლია წერეთელი

1. „ უწყლოობა ჰკლავს, წყალი სდის“...

     
                სტატიაში  განხილულია წყლის სახისმეტყველება პოემაში.
   ქართულ ენაში „ წყალი“ უკვე    სახისმეტყველურ ფორმულებად არის ქცეული: “წყალობა“,  
საწყალი“, „წყალწყალა“ და ა.შ.
 რუსთველი პოემაში „წყალს“ სხვადასხვა  მნიშვნელობით ხმარობს და თავადაც ქმნის ახალ 
საზრისს.
  „უწყლოობა“  წყურვილს აღნიშნავს, ხოლო „ წყალი სდის“ -ცრემლს.   ტარიელის 
მდგომარეობას ამგვარი ანტინომიურობით ხატავს, ამასთან სტრიქონში, ვფიქრობთ, 
ბიბლიური პარადიგმაა. საუბარია დავით წინასწარმეტყველის ცხოვრების ერთ თავისთავად 
სახისმეტყველურ ეპიზოდზე:
 ბრძოლის შემდეგ ლაშქართან დაბანაკებულ მეფეს მოსწყურდა. უდაბნოში წყალი ახლოს 
არსად არის. სამმა მებრძოლმა თავგანწირვის ფასად მოუტანა მეფეს წყალი, მაგრამ  მეფემ 
წყალი არ დალია, ამაყად განაცხადა, რომ   უფალს  უნდა დაუღვაროს  წყალი და მიწაზე 
დაასხა. მეფე-პოეტი და წინასწარმეტყველი გულისხმობს ამ საქციელით, რომ  მასში უფრო 
დიდია ღვთის ძიების, მისი წყალობის  წყურვილი და მიწიერი წყურვილის დათმობა, 
დამარცხება მას ძალუძს....
 რუსთველურ სტრიქონში „შმაგი“ - სწორედ ამ ღვთისმაძიებლობის აღმნიშვნელია, რასაც 
უპირისპირდება „ცნობილი“, ანუ ცნობაზე მყოფი, მიწიერი კაცის მდგომარეობა:
                       
                                    „სწყუროდის წყალსა ვინ დაღვრის, კაცი უშმაგო, ცნობილი?!“
  
          ისმება ამგვარი კითხვა, ანუ „უშმაგო“ აღნიშნავს ჩვეულებრივობას, მიწიერ ცნობიერებას-
თუ გწყურია, დალევ წყალს...
    ტარიელის „შმაგი“ ხასიათი, მისი  ვეფხისტყაოსნობა და ამსოფლიდან გაჭრა სწორედ ამგვარ 
მყოფობას გულისხმობს და ეს სახისმეტყველება აძლიერებს რუსთველურ მხატვრულ 
აზროვნებას:
 სწყურია, ცრემლი სდის და ეს ცრემლი ჩვეულებრივი ცრემლიც არ არის, რადგან „ვერასდროს 
ვერშეშრობილი“-ა. 
   მთელი სტროფი სახისმეტყველებაა და რუსთველური სიდიადით აღბეჭდილი.

                    2.        „ ცრემლსა  ვარდი დაეთრთვილა“...
             სტატიაში   განხილულია  თრთვილის, ცრემლისა და ვარდის სახისმეტყველება.
  ტარიელის  ღაწვები ცრემლს დაუთრთვილავს. თრთვილი, იგივე „ცვარის“, „ნამის“ 
გაყინული სახეობაა. რუსთველი ხშირად ხმარობს ცვარს, ნამს -ცრემლის მნიშვნელობით, 
მაგრამ თრთვილი „მდუღარე გულის“ ანტინომიურია და აძლიერებს გამომსახველობის ძალას. 
განხილულია თრთვილის სახისმეტყველება „ცვარ-ნამთან“ ერთად  ბიბლიურ თხრობაში, 
აგიოგრაფიაში, საისტორიო მწერლობასა და ხალხურ პოეზიაში.
  ცვარი მითოსური ცნობიერებიდან და ქრისტიანული სიმბოლოკით  არამიწიერი,ღვთიური 
წარმომავლობის,სასწაულისა და წყალობის ფუნქციით იხმარება. “ცვარნი ციურნი“  პოეტურ 
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ტრადიციად არის ქცეული. გალაკტიონის „ცვრიან ბალახზე“-ც  ამ ტრადიციის გაცოცხლებაა.
  ხალხურ პოეზიაში „დათრთვილული“  და „ცვრიანი“   უმთავრესი სახისმეტყველებაა და 
რიტუალურია. 
  რუსთველის პოემაში  ბიბლიური სიმბოლიკა და ქრისტიანული სახისმეტყველაება 
ახლებურად ცოცხლდება. 
  
 
                     3.             „ მამის სახე-ხატი ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში

         სტატიაში  განხილულია  ნიკოლოზ ბარათაშვილის დამოკიდებულება მამისადმი 
ბიოგრაფიული  ანალიზის მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ  ახლობლებისა და 
ნათესავების მონათხრობის თანახმად, პოეტის მამა ერთობ მკაცრად ექცეოდა ბავშვობაში 
ტატოს და დასჯითაც ბევრჯერ მკაცრად დაუსჯია, იმის მიუხედავად, რომ მამის ცხოვრების 
ყაიდის გამო ოჯახი სიღარიბესა და ხელმოკლეობაში აღმოჩნდა,რის გამოც ახალგაზრდა კაცს 
განათლების მიღების საშუალება არ მიეცა  და მამის დაჟინებული თხოვნით, იძულებული 
გახდა, ოჯახის რჩენა თავად ეკისრა, მაინც ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიმართება მამისადმი 
დარჩა გულისხმიერი, თბილი და მოსიყვარულე. მამის სახე-ხატი  მის შემოქმედებაშიც  
გამოკვეთილად ტრადიციული და მშობლიურია: მამის აღქმა  მაღლდება უფალი-მამის  
მფარველობამდე („ ლოცვა“)-„ღმერთო მამაო....“, მეფე ერეკლეს მიმართ პოეტისა და მთელი 
მისი ლაშქრის დამოკიდებულება  ღვთიური და მამობრივია, თავად მეფესაც მშობლიური, 
მამობრივი მზრუნველობა აქვს ქართველი მებრძოლების მიმართ და ღვთის სახელით 
მოძღვრავს ბრძოლის წინ.
     შედარებება-მეტაფორები  მამა-ძეობის სარწმუნოებრივ ტრადიციაზეა აგებული.
     ამრიგად, ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში მამის სახე-ხატი ბიბლიურ-
სახარებისეულ     კონცეპტზეა დაფუძნებული და მრავალსახოვნად იშლება მის პოეზიაში.

5.4. სტატიები
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ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
მაკა ელბაქიძე

Viktor Nozadze, Rustaveli’s The Knight in the Panther’s Skin, and the Soviet Ideology

ვიკტორ ნოზაძის  შემოქმედებითი სიმწიფის ხანა იმ პერიოდს დაემთხვა, როდესაც ახალმა 
საქართველომ, რომელსაც 1921 წლიდან კომუნისტური ერქვა, გზა გადაუკეტა ყველას, ვინც 
ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალს წითელ ფერებში ვერ ხედავდა. მისი დრამატული ცხოვრების 
გზა საკმაოდ ვრცელ გეოგრაფიულ არეალს მოიცავს -   საფრანგეთი, გერმანია, ავსტრია, 
არგენტინა, ჩილე, ბრაზილია, ესპანეთი და ბოლოს, ისევ საფრანგეთი...ამ ოცდაათწლიანი 
„ხეტიალისას“ მარტოდმარტომ, ყოველგვარი მატერიალური ხელშეწყობის გარეშე, უდიდესი 
ნიჭისა და ნებისყოფის წყალობით შექმნა ექვსი მონუმენტური ტომი, რომლებიც რუსთაველის 
„ვეფხისტყაოსნის“ უმთავრეს პრობლემატიკას ეხება. „ვეფხისტყაოსნის“ შესწავლა, ანუ 
ვიკტორ ნოზაძის სიტყვებით რომ ვთქვათ „ჩხრეკა“, მან თავისი ცხოვრების ბერლინურ ხანაში, 
მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს დაიწყო. როგორც თავად მეცნიერი აღნიშნავდა, მისი 
მიზანი იყო რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და მსოფლშეგრძნების კვლევით 
„ვეფხისტყაოსნის“ საკვლევი პრობლემატიკის სისტემაში მოყვანა, მისი მსოფლიო 
კულტურასთან დაკავშირება, რაც გაუადვილებდა მეცნიერთა მომდევნო თაობებს მსოფლიო 
ცივილიზაციის კონტექსტში ქართული მწერლობის ადგილის გარკვევას. ნაშრომში ნაჩვენებია 
ის იდეოლოგიური მექანიზმები, რომელთა შედეგად  გასული საუკუნის 50-იანი წლების 
მიწურულამდე ქართველი მეცნიერებისთვის უცნობი და მიუწვდომელი იყო ვიკტორ 
ნოზაძის ნააზრევი; იმ მიზეზთა კვლევა, თუ რატომ იყო მიუღებელი და დაუშვებელი 
„პერესტროიკის“ დადგომამდე მისი, როგორც ავტორის,  დამოწმება და რა პირობებში მოხდა 
ვიკტორ ნოზაძის, როგორც მოქალაქისა და მეცნიერის, რეაბილიტაცია.

ლია კარიჭაშვილი

RUSTAVELI AND NIZAMI

(ETHICAL ASPECTS)
რუსთაველისა და ნიზამის შემოქმედებამ, ცხადია, ასახა ისტორიული რეალობა,  ორი 

სხვადასხვა ხალხის ცხოვრება, ცნობიერება და მისწრაფებები. ეს ორი პოეტური სამყარო 
სხვადასხვა რელიგიურ-ფილოსოფიურ ნიადაგზეა ამოზრდილი, თუმცა მათი 
ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობა იმ ღირებულებებმა განაპირობა, რომლებიც არ ისაზღვრება 
ერთი კონკრეტული ერისა და ეთნოსის ჩარჩოებით და არც დროის სამანებით. ორივე 
შემოქმედის ეთიკური კონცეფცია ეყრდნობა ჰუმანიზმს და ისეთ ფასეულობებს, 
როგორებიცაა სიყვარული, მეგობრობა, სამართლიანობა, სიკეთე, ღირსება, თანაგრძნობა ... 
ამიტომაც რუსთაველისა და ნიზამის პოეტურ-კულტურულ სივრცეებს გადაკვეთის არაერთი 
წერტილი ეძებნება. მათი შედარებითი შესწავლა საყურადღებოა როგორც საერთო 
უნივერსალური, ისე ინდივიდუალურ-განმასხვავებელი ფაქტორების მიხედვით. 

ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია ეთიკურ პრობლემატიკაზე და განხილულია 
როგორც რუსთაველის ისე, ნიზამი განჯელის შემოქმედება ამ თვალსაზრისით. 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში
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№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი

1 მაკა ელბაქიძე “მწვავე ლიტერატურული 
თემის აქტუალიზაცია ქართულ 
სცენაზე (ლაშა თაბუკაშვილის 
„მერე რა რომ სველია სველი 

იასამანი“)”.

25-27.09. 2019
თბილისი, საქართველო.

მაკა ელბაქიძე შუასაუკუნეების ესთეტიკური 
მოდელები

18-20. 10.2019. 
             ქუთაისი

2 ლია კარიჭაშვილი რუსთველური აფორიზმები და 
ხალხური ანდაზები

სამეცნიერო სესია, კორნელი 
კეკელიძე - 140, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 2019, 1 მაისი.

3 ნანა გონჯილაშვილი, ნესტან 
სულავა

წმ. მარიამ მაგდალინელის სახის 
გააზრებისათვის XX-XXI 
საუკუნეების ქართულ 
ლიტერატურაში (იბეჭდება)

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი-
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები, 
"XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები 
და ლიტერატურული 
დისკურსი“, 25-27.09, 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ნანა გონჯილაშვილი, ნესტან 
სულავა

კავკასია ქართულ 
ჰაგიოგრაფიაში

კავკასიოლოგთა V 
საერთაშორისო კონგრესი,4-6. 
11, თსუ.

ნანა გონჯილაშვილი რამდენიმე ასპექტი „სულიკოს“ 
გააზრებისათვის

ინოვაციები XXI საუკუნის 
ქართულ 
ლიტერატურათმცოდნეობაში, 
26-27 სექტემბერი,თსუ

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

ლია კარიჭაშვილი
რუსთველური აფორიზმები და ხალხური ანდაზები

მოხსენება ეხება რუსთველური აფორიზმებისა და ხალხური ანდაზების ურთიერთმიმართების 
საკითხს. როგორც შენიშნულია, რუსთველური აფორიზმი ძალიან ხშირად სტროფის მეოთხე ტაეპია 
და წინარე მსჯელობის ერთგვარ დასკვნა-შეჯამებას წარმოადგენს. პირველ სამ ტაეპში პოეტი 
წანამძღვრების სახით ავითარებს თავის შეხედულებას, მეოთხე ტაეპში კი აფორიზმით აყალიბებს 
დასკვნას.აფორიზმის გააზრება საჭიროა მთლიანი კონტექსტის საშუალებით, კკონტექსტის 
გათვალისწინების გარეშე ძნელი ასახსნელი იქნება ურთიერთსაწინააღმდეგო შინაარსის მაქსიმები, 
მაგ.„ჰკითხე ასსა, ჰქმენ გულისა, რა გინდა ვინ გივაზიროს“ და „რაც არა გწადდეს იგი ჰქმენ, ნუ სდევ 
წადილთა ნებასა“.

რუსთაველის აფორიზმები არის შემეცნებითი, აღმზრდელობითი და ესთეტიკურიც.  მის 
ესთეტიკას განსაზღვრავს არამარტო ლაკონიზმი და სისხარტე, არამედ ტროპული სახეები, რომელთა 
მეშვეობითაც ის ხშირად მეტაფორულად გადმოიცემა. ასეთ აფორიზმებს მეტაფორა აფორიზმებს 
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ვუწოდებთ („ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია“, „გასტახს ქვასაცა მაგარსა გრდემლი 
ტყვიისა ლბილისა“, მარგალიტი არვის მიხვდეს, უსასყიდლოდ, უვაჭრელად“...).  სწორედ ამ ტიპის 
აფორიზმები ხდებიან ხშირად მკვლევართა მსჯელობის საგანი (განხილულია რამდენიმე 
მეტაფორული აფორიზმი)
რუსთაველი აფორიზმებში, ან შეგონებებსა და ბრძნულ გამონათქვამებში გამოიყოფა ერთი რიგი, 
რომელშიც ერთიანდება პოეტისთვის ცნობილი ანდაზები, ბრძნული გამონათქვამები, რომელსაც ის 
იმოწმებს და გადმოგვცემს როგორც ხალხურ სიბრძნეს და ძირითადად, ურთავს სიტყვას „თქმულა“, 
მაგ. მართლად უთქვამთ მეცნიერთა, წყენააო ჭირთა ბადე“ (815).

ცხადია, ანალოგიური ან მსგავსი შინაარსის ანდაზები დღესაც არსებობს. და აგრეთვე 
პარალელის გავლება შესაძლებელია იმ აფორიზმებთან, რომელთაც არ ასახელებს რუსთაველი 
როგორც ხალხურ სიბრძნეს, (არ ახლავს „თქმულა“), მაგრამ ფორმალურ- სახეობრივი და აზრობრივი 
მოცემულობიდან გამომდინარე, მათ ეძებნებათ ანალოგები ან  მსგავსი ანდაზები.  მაგ. 
რუსთაველი წერს:,,ავსა კარგად ვერვინ შეცვლის, თავსა ახლად ვერვინ იშობს“,
ხალხური: ,,არ გათეთრდება ყორანი,რაც გინდა ხეხო ქვიშითა!“.
მოხსენებაში წარმოდგენილია ასეთი 21 აფორიზმი და მათი შებამისი ანდაზები.
საინტერესოა, რომ შოთა რუსთაველს მიეწერება ხალხური წარმოშობის ისეთი აფორიზმები , 
როგორებიცაა: 
„ათასად კაცი დაფასდა, ათიათასად ზრდილობა,
თუ კაცი თვითონ არ ვარგა, რას არგებს გვარიშვილობა“.
„წასვლა სჯობს წარმავალისა, არ დაყოვნება ხანისა“.
და ბოლოს გადმოცემულია წარმომავლობის ისტორია აფორიზმისა „სადაც არა სჯობს, გაცლა სჯობს 
კარგისა მამაცისაგან!”, რომელიც ხან რუსთაველს მიეწერება, ხანაც ხალხურად არის მიჩნეული. 

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 მაკა ელბაქიძე, მირანდა 

ტყეშელაშვილი
Dressing Etiquette in Medieval 

Chivalry Romance
25-27.11.2019

         სტამბული, თურქეთი

მაკა ელბაქიძე Person and Occupatipon. Factors 
of Dependence

              15-17.04.2019.
           ბულგარეთი, სოფია.

2 ნანა გონჯილაშვილი Translation of “Life of St. Nino” by 
Ekvtime Takaishvili

IX international scientific 
conference “Russian Language and 
Culture in the Mirror of 
Translation, 2019, 10-14.04 
(სალონიკი)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

მაკა ელბაქიძე, მირანდა ტყეშელაშვილი
Dressing Etiquette in Medieval Chivalry Romance

ტანსაცმლის ტარებისა და საკვების მიღების ეტიკეტს ნებისმიერი ცივილიზებული საზოგადოების 
კულტურაში უმნიშვნელოვანესი ადგილი განეკუთვნება. ამ თვალსაზრისით გამოირჩევა 
შუასაუკუნეები, რომელსაც პირობითად “რიტუალიზირებული ეპოქა” შეიძლება ვუწოდოთ. 
ტანისამოსს, “სოციალური ცხოვრების ამ სიმბოლურ ჟესტს” (ლე გოფი), ფასეულობათა სისტემაში 
უმნიშვნელოვანესი ადგილი ეჭირა. ტანსაცმელი არა მარტო ათბობდა ან ამშვენებდა შუასაუკუნეების 
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ადამიანს, არამედ მიჩეული იყო პიროვნების სოციალური სტატუსის განმსაზღვრელ უმთავრეს 
კრიტერიუმად. 
ტანსაცმლის ტარების ეტიკეტის როლის შესწავლა ისევე მნიშვნელოვანია ხელოვნებასა და 
ლიტერატურაში, როგორც  სოციალურ პრაქტიკაში, ვინაიდან ლიტერატურულ ძეგლებში ამ ეტიკეტით  
განისაზღვრებოდა არა მარტო პერსონაჟთა საზოგადოებრივი მდგომარეობა, არამედ ხდებოდა 
გარკვეული სიუჟეტური სვლების სიმბოლიზირება და ნარატივის მნიშვნელოვანი მომენტების 
აქცენტირება.
ევროპულ რაინდულ რომანში, ისევე როგორც ვეფხისტყაოსანში, ტანისამოსს აქვს როგორც 
სოციოკულტურული და სოციოპროფესიონალური, ისე რიტუალურ-სიმბოლური ფუნქცია. 
შესაბამისად: ა) მისი საშუალებით ხდება პიროვნების (ამ შემთხვევაში პერსონაჟის) იდენტიფიცირება 
საზოგადოებაში, მისი სოციალური სტატუსისა და როლის ხაზგასმა; ბ) ის (ძვირფასეულობასთან 
ერთად) გვევლინება ფეოდალური საზოგადოების უმთავრესი პრინციპის – ჩუქება-ბოძების _ 
უცილობელ ატრიბუტად; გ) სიმბოლურად ასახავს ფეოდალური საზოგადოებისთვის 
დამახასიათებელ გარკვეულ რიტუალურ თუ საწესჩვეულებო ნორმებს; დ) მთელ რიგ შემთხვევებში 
ტანსაცმლის სიმბოლიკას აქვს არა იმდენად წმინდა ეთნოგრაფიულ-რიტუალური, რამდენადაც 
მხატვრულ-ესთეტიკური დატვირთვა.
შუასაუკუნეების რაინდულ რომანს კურტუაზიულთან ერთად ავანტიურულსაც უწოდებენ, ვინაიდან 
ნარატივის მნიშვნელოვანი ნაწილი საკარო ცივილიზაციისგან მოშორებით, ე.წ. “სხვის სივრცეში” 
(ველური ტყე, ზღვა და ა.შ) ვითარდება. ნარატივში ავანტურული ელემენტის შემოტანასთან ერთად 
სამოსის ტარების კოდექსი მინიმალურ როლს ასრულებს. სხვაგვარად შეუძლებელიცაა, რადგან 
მოქმედება აქ ვითარდება ტყეში, ე.წ. ველურ გარემოში, სადაც რაინდს ელის ნამდვილი განსაცდელი, 
სადაც არ არსებობს საჭიროება სამოსის ტარების წესების დაცვისა და ძვირფასი ტანისამოსის 
დემონსტრირებისა. ტყეში უმთავრეს მნიშვნელობას იძენს მეომრის/მონადირის სამოსელი.
ხეტიალი/ძიების მოტივის ამოწურვის შემდგომ მოქმედება უბრუნდება საწყის წერტილს (სენიორის 
კარი), რომელიც პროტაგონისტისთვის ფამილიარულთან ერთად კომფორტულ (ცივილიზებულ) 
გარემოში დაბრუნებას მოასწავებს. შესაბამისად, ნარატივის ამ მონაკვეთში საპარადო სამოსის 
დემონსტრირებას, რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში ჩუქება-ბოძების მოტივთანაა გადაჯაჭვული, 
მოსდევს ე.წ. გასტრონომიული აპოთეოზი, თავისებური დეკლარირება საკარო ცივილიზაციისთვის 
დამახასიათებელი ფუფუნებისა.
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1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
1 თამარ ლომიძე „სჯანი“ 20/I, გვ.7-15 ISSN 1512-2514
2 მოდებაძე ირინე, 

თ. ციციშვილი
Исследовательский 
журнал русского языка и 
литературы (Вестник 
ИАРЯЛ), 2019, №13, გვ. 
65-82

DOI: https://doi.org/10.29252/iarll.13.65

3 ალექსანდრ სტროევი, 
თათია ობოლაძე, 
ნინო გაგოშაშვილი

სჯანი  #20, 2019, გვ153-
173

e-ISSN: 2346-772X 
ISSN: 1512-2514

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაც

იის 
ავტორი/ავ

ტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკა
ციის 

დიგიტალ
ური 

საიდენტი
ფიკაციო 

კოდი 
DOI ან 
ISSN 

1 გაგა 
ლომიძე. 
სტალინი: 
დემიურგის 
მიწიერი 
განსხეულე
ბა

სტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ ლიტერატურაში, ტ. 1, გვ. 92-
107

ISBN 978-
9941-485-
57-2

2 გაგა 
ლომიძე. 
სტალინის 
იკონოგრაფ
ია ქართულ 
საბჭოთა 
ფერწერაში

სსტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ ლიტერატურაში, ტ. 2

ISBN 978-
9941-485-
57-2

https://doi.org/10.29252/iarll.13.65


2

3 გაგა 
ლომიძე

Crane aux fleurs artistiques: ტექსტიდან კონტექსტამდე (გვ. 
41-56), „გალაკტიონოლოგია VIII“ (ეძღვნება „არტისტული 
ყვავილების“ 100 წლისთავს)

ISBN 978-
9941-8-
1584-3

4 ირაკლი 
კენჭოშვილ
ი. 
ქართული 
პოეტური 
სტალინიან
ა

სტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ ლიტერატურაში, ტ. 1, გვ. 162-
186

ISBN 978-
9941-485-
57-2

5 თამარ 
ნუცუბიძე .
სტალინი - 
„ვეფხისტყა
ოსნის“ 
თარგმანის 
არაოფიცია
ლური 
რედაქტორ
ი

სტალინისიდეოლოგემადამითოლოგემაქართულსაბჭოთა
დაემიგრანტულლიტერატურაში, ტ. 1, გვ. 162-186

ISBN 978-
9941-485-
57-2

6 თამარ 
ლომიძე

„გალაკტიონოლოგია“, VIII, 2019, გვ. 179-192 ISBN 978-
9941-8-
1584-3

7 თამარ 
ბარბაქაძე, 
შორენა 
შამანაძე

ლიტერატურული ძიებანი, XL (40), 2019
„ბენედიქტ ლედებურის სონეტების გვირგვინი 
ქართულად“ (იბეჭდება)

ISSN  
0235-3776

8 თამარ 
ბარბაქაძე

„მურმან ლებანიძის სტროფიკისა და რიტმის ზოგიერთი 
თავისებურება“. ლექსმცოდნეობა, XI, 2019, გვ. 65-88

ISSN 
1987-6823 

9 მოდებაძე 
ირინე

სჯანი, #20/I, გვ.185-203 ISSN 
1512-2514

1
0

მოდებაძე 
ირინე,
თ. 
ციციშვილი

Исследовательский журнал русского языка и литературы 
(Вестник ИАРЯЛ), 2019, №13, გვ. 65-82

Print 
ISSN: 
2345-2498;
Online 
ISSN: 
2476-3500

1
1

მოდებაძე 
ირინე

XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და ლიტერტურული დისკურსი
საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ტ. II, გვ.17-36

ISSN 
1987-5363

1
2

Maia 
Nachkebia, 
Theme of 
the Original 
Sin in 
Georgian 
Baroque 
Literature

Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, # 29, p:  109-
118; University of Warsaw 2019 (Index Copernicus).

ISSN 
1230-1604

1 მაია XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი ISSN 
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3 ნაჭყებია 
დისიდენტ
ობიდან 
პრეზიდენ
ტობამდე: 
ვაცლავ 
ჰაველი და 
ზვიად 
გამსახურ
დია 
(ინგლისუ
რ ენაზე)

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
1980-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. მასალები. ნაწილი მეორე, 
თბილისი 2019;  გვ. 36–42

1987-5363

1
4

ალ. 
სტროევი, 
ნ. 
გაგოშაშვი
ლი, თ. 
ობოლაძე

„Жозеф де Местр и Грузия: судьба одной неизвестной 
рукописи“

ჟურნალი „სჯანი“, 20/1. 2019. გვ. 153-174

ISSN 
1512-2514

1
5

რ. 
თურნავა, 
ნ. 
გაგოშაშვი
ლი

"კავკასიაფრანგიმხატვრებისმოგონებებსადანახატებში" 
პოლიტო/Logos, 
კავკასიისსაერთაშორისოუნივერსიტეტისპოლიტიკური  კ
ვლევებისინსტიტუტისსამეცნიეროჟურნალი #1, 2019. 
გამომცემლობა "უნივერსალი", გვ. 179 - 214

ISSN2667 
- 9167

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამ
ეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფ

იკაციო 
კოდი

პროექტში 
ჩართული 

პერსონალი/როლი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელე
ბის პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

1. 1DI-2016-47 ირაკლი სტალინის იდეოლოგემა და 2016-2019
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1
1
1
1

კენჭოშვილი
კონსტანტინე 
ბრეგაძე
ირინე მოდებაძე
გაგა ლომიძე
თამარ ციციშვილი
დეა მუსხელიშვილი

მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

2 FR-18-17206 გაგა ლომიძე 
(ხელმძღვანელი)
მარიამ 
გიორგაშვილი 
(კოორდინატორი)
ირინე მოდებაძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)
თამარ ციციშილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
სოლომონ ტაბუცაძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)
ირაკლი ხვედელიძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)

მემარცხენე მწერლობის 
ფორმირება საქართველოში 
(მე-19 - მე-20 საუკუნეების 
მიჯნაზე)

2019-2021

3 DI-18-965 პროექტის 
კოორდინატორი

ქართული 
ინტერკულტურულ-
მიგრაციული მწერლობა
ახალი „Weltliteratur“-ის 
ჭრილში და ნაციონალური
იდენტობა

2018-2021

4

FR 217722

ძირითადი 
შემსრულებელი

„ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია მე-17 - მე-20 
საუკუნის დასაწყისის 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში“

12. 12.2016-
12.12. 2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

გაგა ლომიძე XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „1980-90-იანი წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და ლიტერატურული დისკურსი“, შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 25-27 სექტემბერი

Literature in theAge of Transition 
(იბეჭდება)

თამარ ლომიძე "XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი";თბილისი, 
შოთარუსთაველისსახელობისქართულილიტერატურისინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

შორენა შამანაძე. 1990-იანი ISSN 1987-5363
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ნათელა ჩიტაური წლებისპარადიგმადა
ნაციონალურიდენტობათა
ტრანსფორმაციები
ქართულ
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულმწერლობაში (ზურაბ გურული--აშშ, გაბრიელ ტანიე - 
ჩეხეთი).  XIIIსაერთაშორისოსიმპოზიუმის "1980-90-
იანიწლებისპოლიტიკურიმოვლენებიდალიტერატურულიდისკურსი“ 
(ჩატარდა 25-27 სექტემბერი.2019) მასალები. ნაწილი 1. გვ.260 – 273. 
თსუშოთა
რუსთაველის
ქართული
ლიტერატურის
ინსტიტუტი

შორენა შამანაძე. 
ნათელა ჩიტაური

Representation of Religious Identities in Modern Georgian Intercultural-
Migrant Writing.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „აღმოსავლეთ ევროპის 
მულტიკულტურული სივრცე“ მასალები ბათუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი.

გადაცემულია დასაბეჭდად.

შორენა შამანაძე. 
ნათელა ჩიტაური

იდენტობის ჰიბრიდულობა
ქართულინტერკულტურულ-
მიგრაციულმწერლობაში  (ელიფ შაფაქი „სტამბოლელი ნაბიჭვარი“, 
გაბრიელ ტანიე „ქანაანის შვილები“). V საერთაშორისოკონფერენციის 
"ქართულ-ოსურ
ურთიერთობათაგანვითარებისპერსპექტივები"(კონფერენცია
ეძღვნებამიხეილყიფიანსადაკოსტახეთაგუროვს.13-15
ოქტომბერი 2019) მასალები.ივანეჯავახიშვილის
თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტი

გადაცემულია დასაბეჭდად

თამარ ბარბაქაძე
„ქართული 
კლასიკური ლექსის 
სტრუქტურა – 
ბესიკ ხარანაულის 
სულიერი 
თავშესაფარი 90-იან 
წლებში“

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის –
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

1980-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და ლიტერატურული 
დისკურსი, თბილისი, 2019, 25-27 სექტემბერი

ISSN 1987-5363

მოდებაძე ირინე ლიტერატურადმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები, XII: XX 
საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერტურული დისკურსი
საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ტ. II, გვ.17-36

ISSN 1987-5363

მაია ნაჭყებია 
დისიდენტობიდან 
პრეზიდენტობამდე: 
ვაცლავ ჰაველი და 
ზვიად 
გამსახურდია 
(ინგლისურ ენაზე)

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 1980-90-იანი წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და ლიტერატურული დისკურსი. თბილისი, 25–27 
სექტემბერი, 2019

ISSN 1987-5363
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მაია ნაჭყებია 
სლოვაკური 
სასკოლო პიესა 
ქეთევან 
დედოფლის 
შესახებ

წმინდა გრიგოლ ფერაძის I საერთაშორისო კონფერენცია 
საქართველო და ქრისტიანობა მიძღვნილი წმ. გრიგოლ ფერაძის 
დაბადების 120 წლისთავისადმი.  თბილისი _ ბაკურციცე, 11–13 
სექტემბერი,  2019 

იბეჭდება წმინდა გრიგოლ 
ფერაძის I საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალებში

თათია 
ობოლაძე/ლილი 
მეტრეველი
„ტრავმული 
მეხსიერება 
პოსტკოლონიურ 
ქართულ 
სახელოვნებო 
სივრცეში“

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები, თბილისი, საქართველო

http://conference.litinstituti.ge/wp-
content/uploads/XIII-simpoziumis-
tezisebi.pdf

ნინო გაგოშაშვილი „ახალი რეალობის“ რელიგიურ-იდეოლოგიური ტენდენციები“
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში „ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. „XX საუკუნის 80-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი.“
 შოთა რუსაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

შორენა შამანაძე
ავტორის თავისუფლების 
პარადიგმა 
ტრანსნაციონალური 
თეორიის კონტექსტში 
სემიოტიკის IX სამეცნიერო 
კონფერენციის 
მასალები.(სემიოტიკის 
კვლევითი ცენტრი. 
ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტი. საგურამო. 
9 ნოემბერი. 2019). 

გადაცემულია დასაბეჭდად.

თამარ ბარბაქაძე
„შოთა ნიშნიანიძის 
ლექსის რიტმულ-
ინტონაციური 
თავისებურებანი 
(სტროფიკა)“

ლექსმცოდნეობის XIII 
სამეცნიერო სესია, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინტიტუტი,
2019, 
20-21 ივნისი

ISSN 1987-5363

თამარ ბარბაქაძე ფოკლორისტთა 55-ე 

http://conference.litinstituti.ge/wp-content/uploads/XIII-simpoziumis-tezisebi.pdf
http://conference.litinstituti.ge/wp-content/uploads/XIII-simpoziumis-tezisebi.pdf
http://conference.litinstituti.ge/wp-content/uploads/XIII-simpoziumis-tezisebi.pdf
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„მურმან ლებანიძის 
გალექსილი ზღაპრების 
ვერსიფიკაცია“

სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინტიტუტი,
2019 წლის 12 ივნისი, გვ. 18.

თამარ ბარბაქაძე, 
შორენა შამანაძე
„ბენედიქტ ლედებურის 
სონეტების გვირგვინი 
ქართულად“ (იბეჭდება)

ჯემალ აჯიაშვილისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, 2019, 21-22 
მარტი, თსუ

მაია ნაჭყებია თსუ შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტი. შოთა 
ნიშნიანიძისადმი 
მიძღვნილი 
ლექსმცოდნეობის XIII 
სამეცნიერო სესია. 20-21 
ივნისი, 2019.  

იბეჭდება ლექსმცოდნეობის 
XIII სამეცნიერო სესიის 
მასალებში. 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორ

ისო სტანდარტული კოდი
ISBN

1 გაგა ლომიძე. Le poete, son 
entourage et ses premiers pas 
litteraires (გვ. 14-19)

ვარშავა, PWN Baratachvili et le context 
interculturel (Romantisme 
Georgien), ISBN-978-83-01-
20277-4

2 გაგა ლომიძე. 
QuelisaitBaratachvili? 
(გვ.19-26)

ვარშავა, PWN Baratachvili et le context 
interculturel (Romantisme 
Georgien), ISBN-978-83-01-
20277-4

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 „ფრანგული 
დრამატურგიის 
რეფლექსია ქართულ 
კულტურულ სივრცეში“.
რ. თურნავა, ნ. 
გაგოშაშვილი, თ. 
ობოლაძე, მ. 
ტყეშელაშვილი

კომპარატივისტული 
ლიტერატურის ქართული 
ასოციაცია (GCLA), 
გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“, 2019

გადაცემულია დასაბეჭდად

2 სტალინის იდეოლოგემა 
და მითოლოგემა 
ქართულ საბჭოთა და 

გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“, 2019 (ორ 
ტომად)

ISBN 978-9941-485-57-2
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ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში, ტ. 1
კონსტანტინე ბრეგაძე
ირაკლი კენჭოშვილი
ირმა რატიანი
თამარ ნუცუბიძე
დოდონა კიზირია
ზაალ ანდრონიკაშვილი
ირინე მოდებაძე
თამარ ციციშვილი
ზოია ცხადაია
გაგა ლომიძე
მედეა მუსხელიშვილი

3 გაგა ლომიძე 
(მთარგმნელი)

ვიქტორია ბონელი. 
„ძალაუფლების 
იკონოგრაფია“, თბილისი, 
CCU Press

ISBN 978-9941-8-0612-4

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ლიტერატურის თეორიის და კომპარატივისტიკის სამეცნიერო განყოფილება

განყოფილების ხელმძღვანელი: 1. გაგა ლომიძე

პერსონალური შემადგენლობა:

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები:
1. ირმა რატიანი
2. ირაკლი კენჭოშვილი
3. თამარ ბარბაქაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები:

1. გიორგი გაჩეჩილაძე
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2. კონსტანტინე ბრეგაძე
3. ირინე მოდებაძე 
4. მაია ნაჭყებია

მეცნიერ თანამშრომლები:

1. თამარ ლომიძე
2. თამარ ნუცუბიძე
3. ნინო გაგოშაშვილი
4. რუსუდან თურნავა
5. შორენა შამანაძე
6. არჩილ წერედიანი
7. გუბაზ ლეთოდიანი
8. სოლომონ ტაბუცაძე
9. თათია ობოლაძე
10. დეა მუსხელიშვილი
11. ირაკლი ხვედელიძე

 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2019 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

(ეხება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

#

შესრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები

1 კომპარატივისტიკის 
ანთოლოგია

გაგა ლომიძე, ირმა რატიანი ირმა რატიანი
თათია ობოლაძე
მაია ნაჭყებია
ირაკლი კენჭოშვილი
გაგა ლომიძე
რუსუდან თურნავა
ნინო გაგოშაშვილი
დეა მუსხელიშვილი
არჩილ წერედიანი
ირინე მოდებაძე
შორენა შამანაძე
თამარ ნუცუბიძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები
სამუშაო, პრაქტიკულად, დასრულებულია. ამჟამად მიმდინარეობს წიგნის გამოსაცემად 
მომზადება. რედაქტირების პროცესშია წიგნის შესავალი და მზადდება დანართი ანთოლოგიის 
ავტორების შესახებ. წიგნი გამოიცემა 2020 წლის დასაწყისში და მოიცავს 20-მდე საერთაშორისო 
მნიშვნელობის კომპარატივისტის საეტაპო ტექსტის თარგმანს და კომენტარებს 
(საჭიროებისამებრ).

I. 2.

#

შესრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები

1 ლიტერატურის თეორიის გაგა ლომიძე, ირმა რატიანი თამარ ნუცუბიძე 



10

ქრესტომათია ტ. 4 მაია ნაჭყებია 
შორენა შამანაძე 

ირაკლი კენჭოშვილი 
არჩილ წერედიანი 

გუბაზ ლეთოდიანი
კონსტანტინე ბრეგაძე 
სოლომონ ტაბუცაძე 

თათია ობოლაძე
მედეა მუსხელიშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგები

კვლევითი სამუშაო, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2018-დან 2023 წლამდე, ითვალისწინებს 
ლიტერატურის თეორიის ქრესტომათიის ორი წიგნის გამოცემას. ერთი წიგნის გამოცემა 
ნავარაუდევია 2019-2020 წლებისთვის. ამჟამად მიმდინარეობს თარგმანი: ნორთროპ ფრაის 
“კრიტიკის ანატომიის შესავალი” (თათია ობოლაძე), ჟაკ დერიდას “წერა და განსხვავება” (დეა 
მუსხელიშვილი), რეიმონდ უილიამსი “ქალაქი და სოფელი” (გუბაზ ლეთოდიანი და არჩილ 
წერედიანი). უკვე ითარგმნა ალენ რობ-გრიიეს “რა შემოგვრჩა ახალი რომანიდან?”, თეოდორ 
ადორნოს “მხატვრული ნაწარმოების თეორიისათვის”, ალან კირბი “პოსტმოდერნიზმის 
სიკვდილი და შემდგომი ამბები”, გასტონ ბაშლარის “წამიერება პოეტური და წამიერება 
მეტაფიზიკური”, რობერტ მუზილის “ლიტერატორი და ლიტერატურა და ამასთან 
დაკავშირებული განაზრებანი”, ჟორჟ ბატაის “მსხვერპლშეწირვანი”,
აკილე ბენიტო ოლივას “ხელოვნების ახალი აქტუალობა”, სიუზან სმიტ ნეშის “ტექსტი 
შემკითხველი: პოეტიკის რღვევა”, ჟერარ ჟენეტის “თხრობის საზღვრები”, მაქს ჰორკჰაიმერის და 
თეოდორ ვ. ადორნოს “კულტურინდუსტრია. განმანათლებლობა, როგორც მასების მოტყუება”, 
ჟერარ ჟენეტის “ნიშანთა შიდაპირი”, პოლ დე მანის “თეორიის გამძლეობა”, მაიკლ რიფატერის 
“ფორმალური ანალიზი და ლიტერატურის ისტორია”, სიუზან ზონტაგის “გეორგ ლუკაჩის 
ლიტერატურული კრიტიკა”, ი. ილინის “პოსტმოდერნიზმი საწყისებიდან საუკუნის ბოლომდე”, 
ჟილ დელიოზის და ფელიქს გატარის  “ათასი პლატო”, ნორთროპ ფრაის “არქეტიპულ 
მნიშვნელობათა თეორია”. მიმდინარეობს ჩამოთვლილი ტექსტების რედაქტირების პროცესი. 
მუშაობის მსვლელობაში შეიძლება კიდევ რამდენიმე ტექსტის თარგმნის აუცილებლობა 
გამოიკვეთოს.

I. 3.

#

შესრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებელები

1 ლიტერატურული Hჟანრები გაგა ლომიძე ირმა რატიანი
თამარ ბარბაქაძე
შორენა შამანაძე
თამარ ნუცუბიძე
ირაკლი კენჭოშვილი
გუბაზ ლეთოდიანი
მედეა მუსხელიშვილი
სოლომონ ტაბუცაძე
გიორგი გაჩეჩილაძე
თამარ ლომიძე
კონსტანტინე ბრეგაძე
მაია ნაჭყებია
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არჩილ წერედიანი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები

ლიტერატურული ჟანრების შესახებ კრებულის მომზადება ითვალისწინებს პერიოდს 2018 
წლიდან 2020 წლამდე. ამ ხნის მანძილზე უნდა მომზადდეს ნაშრომები, გაიაროს 
რედაქტირების და კომენტირების აუცილებელი პროცესები. თემები და შემსრულებლები 
დაყოფილია შემდეგნაირად: ნოველა, პიკარესკული რომანი (ირაკლი კენჭოშვილი), 
ანტიუტოპიური რომანი, ტრაგედია, კომედია (ირმა რატიანი), პატაფიზიკური რომანი (დეა 
მუსხელიშვილი), ვერლიბრი (გუბაზ ლეთოდიანი), რომანის ისტორია (კონსტანტინე ბრეგაძე), 
ანტიკური ლირიკის ჟანრები, სონეტი ქართულ მწერლობაში, ლირიკული პოემა, კლასიციზმის 
პოეზია, ტრუბადურების პოეზია (თამარ ბარბაქაძე), ანტიკური რომანი (არჩილ წერედიანი), 
ესეი, მცირე ჟანრები (სოლომონ ტაბუცაძე), ფიგურული პოეზია, აბსურდის თეატრი, გაბაასება 
(მაია ნაჭყებია), საოჯახო რომანი (შორენა შამანაძე), რეალისტური რომანი (გაგა ლომიძე), 
ავანტიურისტული რომანი (გიორგი გაჩეჩილაძე).

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

DI-2016-47 ირაკლი 
კენჭოშვილი
კონსტანტინე 
ბრეგაძე
ირინე მოდებაძე
გაგა ლომიძე
თამარ ციციშვილი
დეა მუსხელიშვილი

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

2016-2019

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგები

პროექტი მოიცავდა 36 თვეს. პროექტის მიმდინარეობის პირველ წელს სამუშაო ჯგუფმა 
განახორციელა შემდეგი აქტივობები: ფუნქციების გადანაწილება, პროექტით 
გათვალისწინებული მონოგრაფიისათვის ერთობლივი კონცეფციის შემუშავება  და 
მონოგრაფიისთვის მასალების მოძიება. დამუშავდა მხატვრული ლიტერატურა,  საარქივო 
მასალები, სამეცნიერო ლიტერატურა, მემუარები. მიმდინარეობდა თავების სტრუქტურაზე 
მუშაობა და მასალის სისტემატიზაცია. აღიწერა ქართულ არქივებსა და ბიბლიოთეკებში 
დაცული მასალა, ქართულ და უცხოურ პერიოდიკაში დაცული მასალა. შედგა უცხოეთში 
მოღვაწე თანამემამულის და უცხოელი სტუმრების ვიზიტი საქართველოში და მოეწყო 
სამეცნიერო კონფერენცია. შესწავლილი მასალების საფუძველზე, მომზადდა კვლევა, რომელიც 
დაიბეჭდა საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემაში. პროექტის აუცილებლობიდან 
გამომდინარე, ითარგმნა და გამოიცა ბორის გროისის საკულტო წიგნი „სტალინიზმის 
ტოტალური ხელოვნება“. დაიწყო ვებ-საიტის კონცეფციასა და სტრუქტურაზე მუშაობა, შეიქმნა 
შაბლონი.
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პროექტის მიმდინარეობის მეორე წელს სამუშაო ჯგუფმა დაიწყო საკითხის თეორიული 
დამუშავების ისტორიის შესწავლა. შესწავლილი მასალების საფუძველზე, ნაშრომების 
შეჯერების შედეგად, მომზადდა კვლევები. ამავე პერიოდში პროექტის ხელმძღვანელი სამუშაო 
ვიზიტით გაემგზავრა გერმანიაში, ქალაქ ბერლინში. სამეცნიერო მივლინების ფარგლებში 
შეხვდა მიშელ ფუკოს სპეციალისტს,  ბერლინელ ფილოსოფოს ვილჰელმ შმიდს. სამეცნიერო 
მივლინება ასევე ითვალისწინებდა სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიებას შემდგომი სამეცნიერო 
კვლევისა და ნაშრომებისათვის. ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში 
მუშაობისას მოიძია სამეცნიერო კვლევისთვის მნიშვნელოვანი ლიტერატურა 
ტოტალიტარიზმის თეორიის საკითხებზე, კერძოდ, ჰანა არენდტის ფუნდამენტური ნაშრომი 
„ტოტალური ძალაუფლების ელემენტები და საწყისები“ (გერმ. „Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft“); ასევე, მიშელ ფუკოს ნაშრომები დისკურსის თეორიაზე. პროექტის კოორდინატორი 
გამგზავრა თურქეთში, ქალაქ  სტამბულსა და ერზურუმში. აქ კონსულტაციებს გადიოდა 
ერზურუმის ათათურქის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ ტარიელ სიხარულიძესთან. 1 
დღე გაგა ლომიძემ გაატარა ერზურუმში, სადაც ტარიელ სიხარულიძესთან ერთად, ერზურუმის 
უნივერსიტეტში შეიმუშავეს გეგმა, რომლის თანახმადაც დაიგეგმა ნაშრომის „სტალინი და 
ენათმეცნიერება“ მომზადება. ამავე წელს საქართველოს ეწვია უცხოეთში მოღვაწე 
თანამემამულე, რომლის მონაწილეობითაც ჩატარდა მრგვალი მაგიდა. აქ გამოიკვეთა რიგი 
საკითხები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ ყოფილა დამუშავებული არც ქართულ და არც უცხოურ 
სივრცეში.  პროექტის აუცილებლობიდან გამომდინარე ითარგმნა და გამოიცა დანიელ რანკურ-
ლეფერიერის ფსიქოანალიტიკური ნაშრომი „სტალინის ფსიქიკა“.

პროექტის მესამე წელს დასრულდა მონოგრაფიის თავებზე მუშაობა და გამოიცა 
ილუსტრირებული ორტომეული, სადაც თავმოყრილია როგორც კვლევები, ისე საარქივო 
მასალა, ხელნაწერები და დოკუმენტები. აქედან ზოგიერთი ხელნაწერი პირველად ქვეყნდება. 
მომზადდა ვებ-გვერდი (http://stalinfiles.ge), რომელზეც განთავსდა ინფორმაცია პროექტის 
შესახებ, ბიბლიოგრაფიის მცირე ნაწილი, პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალის 
ნაწილი. პროექტის აუცილებლობიდან გამომდინარე ითარგმნა და გამოიცა  ვიქტორია ბონელის 
წიგნი „ძალაუფლების იკონოგრაფია“.

კონსტანტინე ბრეგაძე

სამეცნიერო საგრანტო პროექტის „სტალინის იდეოლოგემა  და  მითოლოგემა  ქართულ საბჭოთა  და  
ემიგრანტულ  ლიტერატურაში“ („Stalin's Ideologeme and Mythologeme in Georgian Literature of the Soviet Times 
and Georgian Emigrant Literature“) (№ DI-2016-47) ფარგლებში, ემიგრანტულ ქართულ ლიტერატურაში 
სტალინის მითოსური ხატის რეცეფციისა და  კრიტიკის თვალსაზრისით გამოკვლეულ იქნა გრიგოლ 
რობაქიძის გერმანულენოვანი კულტურფილოსოფიური ესსე „სტალინი როგორც არიმანული ძალა“ 
(„Stalin als ahrimanische Macht“) [1935]. პროექტის ფარგლებში ჟურნალ „სჯანში“.  (# 19, 2018) გამოქვეყნდა 
სტატია „რობაქიძე contra სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის ხატისა და სტალინის არიმანული არსის 
მითოსური ჰერმენევტიკა გრიგოლ რობაქიძის კულტურფილოსოფიურ ესსეებში“ (გვ. 229-251). ასევე, 
მოამზადა და ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის ჟურნალ „სჯანში“ (#20/I, 2019) 
გამოაქვეყნა სტატია „იდეოლოგიური დისკურსის ფუნქციონირება ტოტალიტარული რეჟიმის 
ოფიციალურ ტექსტებში (სტალინის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებულის მასალების  მიხედვით)” 
(გვ. 68-95). მოამზადა კიდევ ორი სტატია: „ჰანა არენდტის ტოტალიტარიზმის თეორია (ძირითადი 
ასპექტები)“ და „სტალინიზმის დეკონსტრუქცია და ანტირუსულ-ანტიკოლონიური დისკურსი გურამ 
რჩეულიშვილის ნოველაში სკოლიდან გამოვარდნილი ბავშვები“, რომლებიც შევიდა საგრანტო 
პროექტით გათვალისწინებული მონოგრაფიის „სტალინის იდეოლოგემა  და  მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ ლიტერატურაში“ პირველ ტომში.
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გაგა ლომიძე

შესწავლილ იქნა იდეოლოგემის და მითოლოგემის გაგება სტალინთან მიმართებაში, ბახტინის 
თეორიაზე, სთივენ გრინბლატის სუბვერსიულობის თეორიაზე დაყრდნობით; როლან ბარტის 
„მითოლოგიების“, ელიადესეულ მოსაზრების მიხედვით, სადაც ის კომუნისტურ საზოგადოების 
მშენებლობის იდეას და ესქატოლოგიურ მითს ერთმანეთთან აკავშირებს; პროექტის ფარგლებში თარგმნა 
და გამოსცა ბორის გროისის საკულტო წიგნი „სტალინიზმის ტოტალური ხელოვნება“; ასევე, თარგმნა და 
გამოსცა სტალინის შესახებ რანკურ-ლეფერიერის ფსიქოანალიტიკური ნაშრომი „სტალინის ფსიქიკა“ და 
ვიქტორია ბონელის „ძალაუფლების იკონოგრაფია“. პროექტის ფარგლებში, ჟურნალ „სჯანში“ (#19, 2018, 
გვ. 319-325) გამოაქვეყნა ნაშრომი „სტალინი. დემიურგის მიწიერი განსხეულება“ და სტატია „სტალინის 
იკონოგრაფია ქართულ საბჭოთა ფერწერაში“. ორივე ნაშრომი შევიდა პროექტის ფარგლებში 
მომზადებულ ორტომეულში.

ირაკლი კენჭოშვილი

საგრანტო პროექტით გათვალისწინებული კრებულისთვის მოამზადა ნაშრომი „ქართული პოეტური 
სტალინიანა“, რომელშიც განხილულია 1930-იანი და 1940-იანი წლების ქართულ პოეტთა შემოქმედებაში 
სტალინის სახის ჩამოყალიბების ქრომოლოგია და უმთავრესი იდეოლოგიური და მხატვრული 
თავისებურებანი; ნაჩვენებია, რომ სტალინური სახოტბო პოეზია თავისი არსით "მემარცხენე მითის" 
ნაიარსახეობა იყო, რომელიც არა ინდივიდუალური ხედვისა და აქსიოლოგიის გამოხატვის, არამედ 
პარტიული იდეოლოგემების მასობრივი პროპაგანდის საშუალებას წარმოადგენდა და „ბელადის“ 
მითოლოგიზირებული სახის შექმნის ამოცანას ემსახურებდა.

ირინე მოდებაძე

დაასრულა პროექტით დაგეგმილი კვლევა და ორტომეულში გამოსაქვეყნებლად მოამზადა შემდეგი 
თავები: „დიდი ბელადის ახალგაზრდული ნიღბები: ბიოგრაფიული მითები იმიჯოლოგიურ და ფსიქო-
სოციოლოგიურ ჭრილში“; „ხელისუფლების მწვერვალზე: 30-იანი წლების საბჭოთა დისკურსის 
მივიწყებული ფურცლები (თამარ ციციშვილის თანაავტორობით)“; „სტალინური ეპოქის პოეტური 
დისკურსის ალეგორიები (თამარ ციციშვილის თანაავტორობით)“.

თამარ ციციშვილი

დაამუშავა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, ი.ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გიორგი ლეონიძის სახ. ლიტერატურის მუზეუმის, იოსებ გრიშაშვილის 
ბიბლიოთეკა-მუზეუმის, გორის სტალინის სახელობის მუზეუმსა და იაკობ გოგებაშვილის სახ. 
ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული მასალები. მოამზადა სამი წერილი - „სტალინის ფენომენი სტალინური 
და პოსტსტალინური ეპოქის ქართული პოეზიის ნარატივში“, „ხელისუფლების მწვერვალზე - 1930-იანი 
წლების საბჭოთა დისკურსის მივიწყებული ფურცლები“ და „სტალინური დისკურსის პოეტური 
ალეგორიები“.

მედეა მუსხელიშვილი

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და არქივში მოაგროვა სტალინის შესახებ 
ინფორმაცია 1924 წლიდან და აღნუსხულია მასალა. წყაროდ გამოიყენა მოგონებები პრესაში, მოგონებების 
წიგნები, საიუბილეო კრებულები, გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“ და სხვ. კრებულისთვის 
მოამზადა სტატია „სამანელებზე“ (საქართველოს აყვავებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდა 
ნაციონალისტები) საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისა და არქივში მოძიებული 
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მასალის, ასევე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის ვებ-გვერდზე განთავსებული 
კვლევების მიხედვით. მოამზადა ბიბლიოგრაფია, რომელიც განთავსდა ვებ-გვერდზე.

პროექტის ფარგლებში, ასევე:

მომზადდა ვებ-გვერდი (http://stalinfiles.ge), რომელზეც განთავსდა ინფორმაცია პროექტის შესახებ, 
ბიბლიოგრაფიის მცირე ნაწილი, პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალის ნაწილი.

გაგა ლომიძე
2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  
დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება:

თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკ

აციის 
ავტორი
/ავტორ

ები

ჟურნალი, ტომი, 
გვერდი

პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOIან ISSN

1 გაგა 
ლომიძე
. 
სტალინ
ი: 
დემიუ
რგის 
მიწიერ
ი 
განსხეუ
ლება

სტალინის 
იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა 
ქართულ საბჭოთა 
და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში, 
ტ. 1, გვ. 92-107

ISBN 978-9941-485-57-2

2 გაგა 
ლომიძე
. 
სტალინ
ის 
იკონოგ
რაფია 
ქართუ
ლ 

სსტალინის 
იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა 
ქართულ საბჭოთა 
და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში, 
ტ. 2

ISBN 978-9941-485-57-2

http://stalinfiles.ge/
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საბჭოთ
ა 
ფერწერ
აში

3 გაგა 
ლომიძე

Crane aux fleurs 
artistiques: 
ტექსტიდან 
კონტექსტამდე (გვ. 
41-56), 
„გალაკტიონოლოგ
ია VIII“ (ეძღვნება 
„არტისტული 
ყვავილების“ 100 
წლისთავს)

ISBN 978-9941-8-1584-3

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამ
ეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფ

იკაციო 
კოდი

პროექტში 
ჩართული 

პერსონალი/როლი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელე
ბის პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 DI-2016-47 კონსტანტინე 
ბრეგაძე 
(ხელმძღვანელი)
გაგა ლომიძე 
(კოორდინატორი)
ირაკლი 
კენჭოშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
ირინე მოდებაძე 
(ძირითადი 

სტალინისიდეოლოგემადამი
თოლოგემაქართულსაბჭოთა
დაემიგრანტულლიტერატურა
ში

2017-2019
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პერსონალი)
თამარ ციციშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
მედეა 
მუსხელიშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)

2 FR-18-17206 გაგა ლომიძე 
(ხელმძღვანელი)
მარიამ 
გიორგაშვილი 
(კოორდინატორი)
ირინე მოდებაძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)
თამარ ციციშილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
სოლომონ ტაბუცაძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)
ირაკლი ხვედელიძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)

მემარცხენე მწერლობის 
ფორმირება საქართველოში 
(მე-19 - მე-20 საუკუნეების 
მიჯნაზე)

2019-2021

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

გაგა ლომიძე XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი „1980-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული 
დისკურსი“, შოთა 
რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 25-27 
სექტემბერი

Literature in theAge of 
Transition (იბეჭდება)

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
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№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორ

ისო სტანდარტული კოდი
ISBN

1 გაგა ლომიძე. Le poete, son 
entourage et ses premiers pas 
litteraires (გვ. 14-19)

ვარშავა, PWN Baratachvili et le context 
interculturel (Romantisme 
Georgien), ISBN-978-83-01-
20277-4

2 გაგა ლომიძე. Que lisait 
Baratachvili? (გვ.19-26)

ვარშავა, PWN Baratachvili et le context 
interculturel (Romantisme 
Georgien), ISBN-978-83-01-
20277-4

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 გაგა ლომიძე 
(მთარგმნელი)

ვიქტორია ბონელი. 
„ძალაუფლების 
იკონოგრაფია“, თბილისი, 
CCU Press

ISBN 978-9941-8-0612-4

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 
დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება 
(პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1

ლიტერატურის თეორიის 
ქრესტომათია ტ. 4

2018-2023 ნუცუბიძეთამარ
ნაჭყებიამაია
შამანაძეშორენა
კენჭოშვილიირაკლი
წერედიანიარჩილ
ლეთოდიანიგუბაზ
ბრეგაძეკონსტანტინე
ტაბუცაძესოლომონ
ობოლაძეთათია
მუსხელიშვილიდეა
ლომიძეგაგა
ირაკლი ხვედელიძე
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2

ლიტერატურულიჟანრები 2018-2020 თამარ ლომიძე
რატიანი ირმა
ბარბაქაძე თამარ
შამანაძე შორენა
ნუცუბიძე თამარ
კენჭოშვილი ირაკლი
ლეთოდიანი გუბაზ
მუსხელიშვილი დეა
ტაბუცაძე სოლომონ
გაჩეჩილაძე გიორგი
ლომიძე გაგა
ლომიძე თამარ
ბრეგაძე კონსტანტინე
წერედიანი არჩილ
ნაჭყებია მაია

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე)

1. კვლევითისამუშაო, რომელიცმოიცავსპერიოდს 2018-დან 2023 წლამდე, 
ითვალისწინებსლიტერატურისთეორიისქრესტომათიისორიწიგნისგამოცემას. 
ერთიწიგნისგამოცემანავარაუდევია 2019-2020 წლებისთვის. 
ამჟამადმიმდინარეობსთარგმანი: ნორთროპფრაის “კრიტიკისანატომიისშესავალი” 
(თათიაობოლაძე), ჟაკდერიდას “წერადაგანსხვავება” (დეამუსხელიშვილი), 
რეიმონდუილიამსი “ქალაქიდასოფელი” (გუბაზლეთოდიანიდაარჩილწერედიანი). 
უკვეითარგმნაალენრობ-გრიიეს “რაშემოგვრჩაახალირომანიდან?”, თეოდორადორნოს 
“მხატვრულინაწარმოებისთეორიისათვის”, ალანკირბი 
“პოსტმოდერნიზმისსიკვდილიდაშემდგომიამბები”, გასტონბაშლარის 
“წამიერებაპოეტურიდაწამიერებამეტაფიზიკური”, რობერტმუზილის 
“ლიტერატორიდალიტერატურადაამასთანდაკავშირებულიგანაზრებანი”, ჟორჟბატაის 
“მსხვერპლშეწირვანი”,
აკილებენიტოოლივას “ხელოვნებისახალიაქტუალობა”, სიუზანსმიტნეშის 
“ტექსტიშემკითხველი: პოეტიკისრღვევა”, ჟერარჟენეტის “თხრობისსაზღვრები”, 
მაქსჰორკჰაიმერისდათეოდორ ვ. ადორნოს “კულტურინდუსტრია. განმანათლებლობა, 
როგორცმასებისმოტყუება”, ჟერარჟენეტის “ნიშანთაშიდაპირი”, პოლდემანის 
“თეორიისგამძლეობა”, მაიკლრიფატერის 
“ფორმალურიანალიზიდალიტერატურისისტორია”, სიუზანზონტაგის 
“გეორგლუკაჩისლიტერატურულიკრიტიკა”, ი. ილინის 
“პოსტმოდერნიზმისაწყისებიდანსაუკუნისბოლომდე”, 
ჟილდელიოზისდაფელიქსგატარის  “ათასიპლატო”, ნორთროპფრაის 
“არქეტიპულმნიშვნელობათათეორია”. 
მიმდინარეობსჩამოთვლილიტექსტებისრედაქტირებისპროცესი. 
მუშაობისმსვლელობაშიშეიძლებაკიდევრამდენიმეტექსტისთარგმნისაუცილებლობაგამო
იკვეთოს.

2. ლიტერატურულიჟანრებისშესახებკრებულისმომზადებაითვალისწინებსპერიოდს 2018 
წლიდან 2020 წლამდე. მომზადებულია ტექსტების ნახევარი და მიმდინარეობს ამ 
ნაწილის რედაქტირება. თემებიდაშემსრულებლებიდაყოფილიაშემდეგნაირად: ნოველა, 
პიკარესკულირომანი (ირაკლიკენჭოშვილი), ანტიუტოპიურირომანი, ტრაგედია, 
კომედია (ირმარატიანი), პატაფიზიკურირომანი (დეამუსხელიშვილი), ვერლიბრი 
(გუბაზლეთოდიანი), რომანისისტორია (კონსტანტინებრეგაძე), 
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ანტიკურილირიკისჟანრები, სონეტიქართულმწერლობაში, ლირიკულიპოემა, 
კლასიციზმისპოეზია, ტრუბადურებისპოეზია (თამარბარბაქაძე), ანტიკურირომანი 
(არჩილწერედიანი), ესეი, მცირეჟანრები (სოლომონტაბუცაძე), ფიგურულიპოეზია, 
აბსურდისთეატრი, გაბაასება (მაიანაჭყებია), საოჯახორომანი (შორენაშამანაძე), 
რეალისტურირომანი (გაგალომიძე), ავანტიურისტულირომანი (გიორგიგაჩეჩილაძე).

1.2.

№

დასრულებულიპროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1

კომპარატივისტიკისანთოლ
ოგია

2016-2019 ირმა რატიანი
თათია ობოლაძე
მაია ნაჭყებია
ირაკლი კენჭოშვილი
გაგა ლომიძე
რუსუდან თურნავა
ნინო გაგოშაშვილი
დეა მუსხელიშვილი
არჩილ წერედიანი
ირინე მოდებაძე
შორენა შამანაძე
თამარ ნუცუბიძე

დასრულებული 
კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე)
1. სამუშაოდასრულებულია. წიგნისგამოსაცემადგადაცემულია. წიგნიწლის ბოლოს 

გამოიცემადამოიცავს 20-მდე 
საერთაშორისომნიშვნელობისკომპარატივისტისსაეტაპოტექსტისთარგმანსდაკომენტარებ
ს (საჭიროებისამებრ). წიგნი მნიშვნელოვანი იქნება სტუდენტებისთვის და 
სპეციალისტებისთვის, ვინაიდან ესაა პირველი მსგავსი გამოცემა საქართველოში 
კომპარატივისტიკის დარგში.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები
2.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით,
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1

მემარცხენე მწერლობის 
ფორმირება საქართველოში 
(მე-19 - მე-20 საუკუნეების 

მიჯნაზე), #FR-18-17206

2019-2021 გაგა ლომიძე 
(ხელმძღვანელი)
მარიამ გიორგაშვილი 
(კოორდინატორი)
ირინე მოდებაძე (ძირითადი 
პერსონალი)
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თამარ ციციშილი 
(ძირითადი პერსონალი)
სოლომონ ტაბუცაძე 
(ძირითადი პერსონალი)
ირაკლი ხვედელიძე 
(ძირითადი პერსონალი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე)

პროექტისძირითადისამიზნეაქართულიმემარცხენემწერლობისანალიზი: 
უკვეარსებულიშეფასებებისგადასინჯვა, 
კვლევისსაზღვრებისგაფართოებადაახალისამეცნიეროამოცანებისდასახვა-გადაჭრა, აგრეთვე, 
ქართულიმემარცხენელიტერატურისსრულყოფილიშესწავლაიმისტორიულ-საზოგადოებრივი, 
პოლიტიკურიდასოციალურიკონტექსტისსაფუძვლიანიმიმოხილვისფონზე, 
რომლისპირობებშიცჩამოყალიბდამწერლობისესსრულიადგამორჩეულიმოდელი.

შესწავლასსაჭიროებსქართველიხალხოსანიმწერლებისსაზოგადოებრივ-
პოლიტიკურიდასოციალურ-ეკონომიკურიშეხედულებებიდაპროგრამები, საქართველოშიმე-19 
საუკუნის 70-
იანიწლებიდანშემოსულიევროპულიიდეებისადაიდეოლოგიებისადმიმათიდამოკიდებულება, 
ლიბერალიზმის, კონსერვატიზმისადასოციალიზმისმათეულიხედვა, მათიჰუმანიზმი, 
რაცქართულრეალობაშიმაშინდელიმსოფლიოსმოწინავეაზროვნებისპირდაპირგამოხატულებასწ
არმოადგენს (ესშეეხებასოციალური, ეროვნულიდარელიგიურინიშნითჩაგვრისკრიტიკას, 
ხალხოსანიმწერლებისპუბლიცისტიკისჯანსაღმიმართულებებსდასხვ.), რაცპროექტისერთ-
ერთიძირითადიკვლევითიმიმართულებაა.

ქართველიხალხოსნებისშემოქმედებაშიგანსაკუთრებულიაქტუალობითდაისვანაციონალ
ურიიდენტობისსაკითხი, 
მაგრამამთვალსაზრისითმათინააზრევისშესწავლაჯერარგანხორციელებულა, 
პროექტიამპრობლემისკვლევასითვალისწინებს. 
გადასინჯვასადაგადაფასებასმოითხოვსქართველიხალხოსნებისდამოკიდებულებარუსულნარო
დნიკობასთან, რამაც, შესაძლოა, სრულიადშეცვალოსდღეისთვისარსებულიდასკვნები. 
სრულიადგაუკვალავიაქართველიხალხოსნებისევროპულმოძრაობებთანმიმართებისგზაც. 
რუსეთიდანმომავალკონცეფციებსუპირისპირდებოდაევროპულისისტემა. 
მათინაწილიევროპულმეცნიერებასადაკულტურასთანდაახლოებაშიხედავდაქვეყნისსწორიგანვი
თარებისწინაპირობას, თუმცაღამათიმოღვაწეობისესმხარეყოველთვისიჩქმალებოდა; 
მცდარადაამიჩნეული, 
რომქართველიხალხოსნებისმთავარდამახასიათებელთვისებასკაპიტალისტურწყობასთანუარყო
ფითიდამოკიდებულებაწარმოადგენს-
ქართველიხალხოსნებისნაწილიგულწრფელადმიესალმებოდაკაპიტალიზაციისპროცესს, 
მათთვისეროვნულიგრძნობისღირებულებაიმდენადიყოღირსებისმატარებელი, 
რამდენადაცისხალხისეკონომიურიმდგომარეობისგაუმჯობესებასემსახურებოდა.
პრაქტიკულადშეუსწავლელიაქართველიხალხოსნებისესთეტიკურიპლატფორმა: 
განავითარესთუარამათმხატვრულიაზროვნებისახალიეტაპი? 
როგორგამოიყურებაესმიმდინარეობაჯერკიდევძალიანძლიერიქართულირეალიზმისფონზე?

კვლევისარეალშიგანსაკუთრებულისიღრმითშემოვაქართველხალხოსანმწერალთაპუბლი
ცისტურიმემკვიდრეობისანალიზისსაკითხი. 
მათმაშემოქმედებამდიდადშეუწყოხელიპუბლიცისტური, მემუარული, 
ავტობიოგრაფიულირომანისადამოგზაურობა-ნარკვევისჟანრებისგანვითარებას. 
ყველაზედიდიგავლენახალხოსნობამპუბლიცისტურჟანრზემოახდინა-ამთვალსაზრისით, 
გადასახედიაუკვეარსებულიმასალადაგამოსავლენიაახალიმასალები, 
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ჩასატარებელიასაარქივოსამუშაოები. 
საგანგებოყურადღებადაეთმობაქართველიხალხოსნებისმიერშესრულებულლიტერატურ

ულთარგმანებსდადრამატულთხზულებებს (მიუხედავადმათისიმწირისა): 
რასთარგმნიდნენხალხოსნებიდარაკრიტერიუმებითირჩეოდასათარგმნიმასალა? 
როგორამუშავებდნენორიგინალურტექსტსმკითხველთანდაახლოებისმიზნით?
პროექტის ფარგლებში, პროექტის სამი მონაწილე გაემგზავრა გორში საარქივო მასალის 
მოსაძიებლად. ერთი ძირითადი პერსონალი გაემგზავრა ქუთაისში საარქივო მასალაზე 
სამუშაოდ და სამეცნიერო კონფერენციაშ მონაწილეობის მისაღებად. ასევე, უკრაინაში, 
ჩერნოვცის ეროვნულ უნივერსიტეტში საქმიანი ვიზიტით გაემგზავრა სამი მკვლევარი. მათ 
მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციაში, ჩაატარეს პრეზენტაცია და უკრაინელ მკვლევარებთან 
დასახეს ერთობლივი მუშაობის გეგმა.
ამ ეტაპზე, პროექტი დამუშავების საფეხურზეა, ბიბლიოგრაფიას მოიძიებენ პროექტის 
მონაწილეები და მზადდება სტატიები გამოსაქვეყნებლად (რომელთაგან ერთ-ერთი 
გამოქვეყნდება მომავალი წლის დასაწყისში).

2.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით, 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1

სტალინისიდეოლოგემადამი
თოლოგემაქართულსაბჭოთა
დაემიგრანტულლიტერატუ

რაში, DI-2016-47

2017-2019 კონსტანტინე ბრეგაძე 
(ხელმძღვანელი)
გაგა ლომიძე 
(კოორდინატორი)
ირაკლი კენჭოშვილი 
(ძირითადი პერსონალი)
ირინე მოდებაძე (ძირითადი 
პერსონალი)
თამარ ციციშვილი 
(ძირითადი პერსონალი)
მედეა მუსხელიშვილი 
(ძირითადი პერსონალი)

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე)

ტერმინ „იდეოლოგემას“ 
მიხაილბახტინიიდეოლოგიისობიექტურადარსებულფორმათააღსანიშნავადიყენებდა. 
ბოლოხანებშიტერმინი „იდეოლოგემა” 
განსაკუთრებითსაბჭოთახანისტოტალიტარულიდისკურსისშესწავლისასგამოიყენება. 
ტოტალიტარულიენაიდეოლოგემათათავისებურისისტემაადაის „საბჭოთაადამიანის” 
იდეოლოგიზებულიცნობიერებისჩამოყალიბებისსაშუალებაიყო. 
იუნგისმიერდამკვიდრებულიტერმინი „მითოლოგემა” 
მითოლოგიურიარქეტიპებისგამოყენებით, 
ახალისახეებისშექმნასდაახალკონტექსტშიძველისახეებისდასიუჟეტებისიმპორტსითვალისწინე
ბს. 
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ჩვენიპროექტისწორედამორიკონცეპტისსაფუძველზემიზნადისახავდასტალინისპერსონისანალი
ზსსაბჭოთაპერიოდისქართულიმწერლობის, 
საკუთრივქართულისაბჭოთადაქართულიემიგრანტულიმწერლობისმასალაზედაყრდნობით.
პროექტიმიზნადისახავდაშემდეგისაკითხებისგაანალიზებას:
საკითხისკვლევისისტორია; სტალინისიდეოლოგემადამითოლოგემა (თეორიულიასპექტები); 
სტალინისიდეოლოგემადამითოლოგემასაბჭოთა, 
სოციალისტურიბანაკისადადასავლეთისმემარცხენელიტერატურაში; 
სტალინისიდეოლოგემადამითოლოგემაქართულსაბჭოთალიტერატურაში; 
ანტისტალინურიტექსტებიქართულანტისაბჭოთაარალეგალურგამოცემებსადაგამოუქვეყნებელ
ტექსტებში; ანტისტალინურიტექსტებიქართულემიგრანტულლიტერატურაში; 
სტალინისიდეოლოგემადამითოლოგემაქართულფოლკლორში; 
სტალინისპიროვნებათანამედროვეთამოგონებებშიდასტალინისშემდგომიხანისმემუარულმასალ
აში.
პროექტშიგანხილულიასტალინისსახისინფილტრაციაქართულფოლკლორში, 
რომელშიცშეიმჩნევაკომუნისტურიიდეოლოგიისადასოცრეალიზმისკლიშეებისზეგავლენისკვა
ლი.
პროექტისფარგლებშიყურადღებადაეთმოსტალინისქება-
დიდებისპარალელურადშექმნილანტისაბჭოურ, ანტისტალინურპოეზიასაც, 
უმთავრესადდაუბეჭდავილექსებისსახით, მათშორის ი. გრიშაშვილის 1920-იანი წლების 
“დაუბეჭდავლექსებს” (რომელიცამსახელწოდებითგამოიცა 1992 წელს); გ. 
ტაბიძისგამოუქვეყნებელლექსსსტალინზე, რომელშიც „ბელადის“ 
სახესისხლისმსმელჯალათთანარისგაიგივებული; სამანელებისანტისაბჭოურპოეზიასდასხვ.
შესწავლილიქნაიდეოლოგემისდამითოლოგემისგაგებასტალინთანმიმართებაში, 
ბახტინისთეორიაზე, სთივენგრინბლატისსუბვერსიულობისთეორიაზედაყრდნობით; 
ნიცშესდამიშელფუკოსთეორიებისმიხედვით; როლანბარტის „მითოლოგიების“, 
ელიადესეულმოსაზრებისმიხედვით, 
სადაცისკომუნისტურსაზოგადოებისმშენებლობისიდეასდაესქატოლოგიურმითსერთმანეთთანა
კავშირებს. კვლევაემყარებოდაფაქტებისმოკვლევას, 
მათსისტემატიზებასადაკომპარატივისტულ-ისტორიული, 
სემიოტიკურდაკულტუროლოგიურანალიზის, ახალიისტორიზმისმეთოდებს, 
ასევეპოსტკოლონიურითეორიისპრინციპებს. 
სტალინისადმიმიძღვნილიმხატვრულიტექსტებისერთ-
ერთიუმთავრესიდამახასიათებელინიშან-თვისების –  ბელადისადამამისმითოლოგემის – 
ანალიზისასგამოყენებულიქნააგრეთვეფსიქოანალიტიკურიმეთოდიდაფუკოსეული 
„პასტორალურიძალაუფლების“ კონცეფცია.
პროექტითგათვალისწინებულიმიზნებისგანსახორციელებლად, 
პროექტისძირითადმაპერსონალმაიმუშავასაქართველოსპარლამენტისეროვნულიბიბლიოთეკის, 
ი.ჯავახიშვილისსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტის, გიორგილეონიძისსახ. 
ლიტერატურისმუზეუმის, იოსებგრიშაშვილისბიბლიოთეკა-მუზეუმის, 
გორისსტალინისსახელობისმუზეუმსადაიაკობგოგებაშვილისსახ. 
ბიბლიოთეკისფონდებშიდაცულმასალებზე.
პროექტისფარგლებშიგამოიცაილუსტრირებულიმონოგრაფიაორწიგნად, 
სადაცთავმოყრილიაროგორცკვლევები, ისესაარქივომასალა, ხელნაწერებიდადოკუმენტები. 
აქედანზოგიერთიხელნაწერიპირველადქვეყნდება.
პროექტისფარგლებშიითარგმნადაგამოიცაბორისგროისისსაკულტოწიგნი 
„სტალინიზმისტოტალურიხელოვნება“; ასევე, დანიელრანკურ-
ლეფერიერისფსიქოანალიტიკურინაშრომი „სტალინისფსიქიკა“ დავიქტორიაბონელის 
„ძალაუფლებისიკონოგრაფია“.
მომზადდავებ-გვერდი (http://stalinfiles.ge), რომელზეცგანთავსდაინფორმაციაპროექტისშესახებ, 
ბიბლიოგრაფიისმცირენაწილი, პროექტისფარგლებშიმომზადებულიმასალისნაწილი.
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პროექტისფარგლებშიჩატარდა 1 ადგილობრივიკონფერენციადა 1 მრგვალიმაგიდა, 
უცხოელითანამემამულისმონაწილეობით, რაცსასარგებლოაღმოჩნდაიმდენად, 
რამდენადაცგამოიკვეთაჯერკიდევგამოუკვლეველითემებისარსებობა.
პროექტისფარგლებშიგამოცემულიილუსტრირებულიორნაწილიანიწიგნისგამოცემადიდდახმარ
ებასგაუწევსროგორცუმაღლესისასწავლებლებისჰუმანიტარულიფაკულტეტისსტუდენტებს, 
ისეპედაგოგებს, ზოგადადმკითხველსდაქართველთუუცხოელმკვლევარებს. 
ამასუზრუნველყოფსროგორცპროექტისთემისმიმართსაერთაშორისოდაინტერესება, 
ისეთითოეულინაშრომისვრცელი, ინგლისურენოვანირეზიუმესმისაწვდომობა. 
რეზიუმეებიწიგნებსერთვისერთვისდავებ-საიტზეცაიტვირთება. 
პროექტისფარგლებშიმომზადებულიმონოგრაფიახელსშეუწყობსმომავალითაობებისცნობიერები
სამაღლებასსტალინისტურიმემკვიდრეობისგადაფასებისთვალსაზრისით. ვფიქრობთ, 
აღნიშნულიპროექტისფარგლებშიმომზადებულიწიგნიბიძგსმისცემსმომავალფართომასშტაბიანმ
ეცნიერულკვლევებსსტალინისპიროვნებისადასტალინიზმისფენომენისშემდგომიმრავალმხრივი
ანალიზისათვალაზრისით, რაც, თავისმხრივ, 
ხელსშეუწყობსსტალინისკულტისსაბოლოოდაძლევასქართველთაცნობიერებაში.
პროექტისფარგლებშიპირველადმოხდასტალინისიდეოლოგემისდამითოლოგემისკომპლექსური
შესწავლა. ამდენადმნიშვნელოვანიამისიშედეგებიმკვლევარებისთვის. 
ბევრითვალსაზრისითპირველადიქნაგამოკვლეულიარაერთისაკითხი, 
რასაცარცდასავლურდაარცქართულმეცნიერებაშიარშეხებიან. 
პროექტისშედეგებიმისაწვდომიასაერთაშორისოსაზოგადოებისთვის, 
რამდენადაცწიგნსერთვისთითოეულისტატიისვრცელიინგლისურენოვანირეზიუმეები.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით,პროექტი
ს საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

3.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით, 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)
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1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2019 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისს
ათაური, 

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1 გაგა ლომიძე 
(მთარგმნელი)

ვიქტორია ბონელი. 
„ძალაუფლების 

იკონოგრაფია“, ISBN 
978-9941-8-0612-4

თბილისი, CCU 
Press, 2019

200

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1. წიგნში ვრცლადაა მიმოხილული ბელადების იკონოგრაფია ლენინიდან სტალინამდე, 
პერიოდების და ცვლილებების მითითებით. მასალის ანალიზისთვის გამოყენებულია 
სხვადასხვა მეთოდი — სემიოტიკით დაწყებული, კულტურის კვლევებით 
დამთავრებული. დეტალურადაა განხილული პლაკატების ხელოვნება — თუ როგორ 
იცვლებოდა აქცენტები ათწლეულების მანძილზე.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსა
ხელწოდება,

საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1 გაგა ლომიძე Crane aux fleurs 
artistiques: 

ტექსტიდან 
კონტექსტამდე (გვ. 

41-56)

„გალაკტიონოლოგია 
VIII“ (ეძღვნება 
„არტისტული 

ყვავილების“ 100 
წლისთავს), ISBN 
978-9941-8-1584-3

თბილისი, შოთა 
რუსთაველის 

ქართული 
ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

2 გაგალომიძე. 
სტალინი: 

სტალინისიდეოლოგ
ემადამითოლოგემაქ

თბილისი, 
მწიგნობარი

316
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დემიურგისმიწიერი
განსხეულება

ართულსაბჭოთადაე
მიგრანტულლიტერა

ტურაში, ტ. 1, ISBN 
978-9941-485-57-2

3 გაგალომიძე. 
სტალინისიკონოგრა
ფიაქართულსაბჭოთ

აფერწერაში

სტალინისიდეოლოგ
ემადამითოლოგემაქ
ართულსაბჭოთადაე
მიგრანტულლიტერა

ტურაში, ტ. 2, ISBN 
978-9941-485-57-2

თბილისი, 
მწიგნობარი

316

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1. როგორცბოდლერის „ბოროტებისყვავილების“ მკვლევარებიაღიარებენ, 

კრებულიერთიანიკონცეპტუალურიწიგნიადასტრუქტურულმთლიანობასქმნის. 
იგივეშეიძლებაითქვასგალაკტიონის „არტისტულყვავილებზე“ დამისსტრუქტურაზეც. 
„არტისტულიყვავილები“ სრულიადაშკარადრომეხმაურებაევროპულდა, ამშემთხვევაში, 
ფრანგულსიმბოლიზმს, 
ამაზემიუთითებსთუნდაცეპიგრაფადწამძღვარებულისტრიქონები. 
დასავლეთისდააღმოსავლეთისდაახლოების (როგორცესთეტიკურ, 
ისეკონცეპტუალურდონეზე) გამოვლინებისინტენსივობით, 
„არტისტულიყვავილები“თამამიდაზუსტიგანაცხადიადათეორიულდაპრაქტიკულსაფუძ
ველსუმყარებსტიციანტაბიძისცნობილისიტყვებს „ქალდეისქალაქებიდან“: 
„გაფიზისვარდიმეპრუდომისჩავდევაზაში,/ბესიკისბაღშივრგავბოდლერისბოროტყვავი
ლებს“. გასაოცარია, 
თუროგორგრძნობსგალაკტიონიევროპულსიმბოლიზმსდამისკონტექსტსსინქრონულდა
დიაქრონულჭრილში, ტიპოლოგიურადმსგავსიმიმდინარეობებისგათვალისწინებით. 
ისსაკუთარშემოქმედებას (და, სავარაუდოდ, მისიცხოვრების/შემოქმედებისე.წ. 
„სიმბოლისტურ“ პერიოდს ) გოტიეს, 
ვერლენისთუბოდლერისშემოქმედებისდაცხოვრებისკონტექსტშიხედავს, 
რაზეცისევეპიგრაფები, ანალოგიებიდათუნდაცმისისტრიქონებიმიუთითებს: 
„ხშირადვიგონებვერლენს, როგორცდაღუპულმამას“.

2. სტალინისსახესქართულფოლკლორშირამდენიმეტენდენციაუკავშირდება. 
ფოლკლორშიც, მხატვრულილიტერატურისმსგავსად, 
გამოხატულიაოფიციალურიძალაუფლებისინტერესებიდაბელადიასახულიაისე, 
როგორცამასგაბატონებულიკულტურამოითხოვდა. 
სტალინისადმიმიძღვნილფოლკლორულლექსებში, შინაარსისთვალსაზრისით, 
შეგვიძლიაგამოვყოთ, ძირითადად, სამიპლასტი: სოციალური, 
მითოსურიდარესენტიმენტთანდაკავშირებული. სამივეპლასტიერთმანეთთანმჭიდროდ, 
ჯაჭვისებურადააგადაბმული.
სოციალურიშინაარსისლექსებშისტალინისროლიდაკავშირებულია „მესამედასის“ 
იდეურიპლატფორმისცხოვრებაშიგანხორციელებასთან - 
მუშებისდაგლეხებისპოზიციებისწინწამოწევასადამათიინტერესებისგათვალისწინებასთ
ან („მოსპობრწყინვალეწოდება, მოუსვარკინისცელია 
../მშრომელთახელშიგადვიდა/წყალი, მინდვრები, გორები..“ („ჩვენიქვეყანაგაწითლდა“)). 
ცხადია, ოფიციალურიმხატვრულილიტერატურისმსგავსად, 
აქაცმნიშვნელოვანგავლენასახდენსპროპაგანდა. ფოლკლორულლექსებშიის, 
ძირითადად, მოხსენიებულიაშემდეგიეპითეტებით: აწივი („თვალიშორსუჭრისარწივსა“), 
რკინა („რკინახარ, დიდობელადო/რკინაფოლადადდებული“), ფოლადი 
(„ფოლადისგმირიქებული“). საგულისხმოა, რომრკინა, ფოლადი, 
როგორცუფროიაფფასიანილითონიოქროსსაპირისპიროადაამგაგებითაც, 
მნიშვნელობებისგადაადგილებააქწარმმართველია. 
აქაცუკუნიშნითხორციელდებაალქიმიურიპროცესიდასაერთოდ, 
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ადგილებსცვლიანმნიშვნელობებიდემიურგისამმიწიერიგანსხეულებისმიერწარმოებულ
დესემიოტიზაციისპროცესში. აქედანუკვებუნებრივადმომდინარეობსსტალინის, 
როგორცდემიურგისსახედაკონტექსტი: 
„სტალინისტურმაკულტურამმხატვრულიორგანიზაციისსფეროდპირველადიდაუშუალო
გამოაცხადა, რაშიცპარტიისმანიპულაციისგამოცდილებასეფუძნებოდა, 
რომლისთანახმადაც, ისთავიდანვესოციალურდონეზეკონცენტრირდებოდა.

3. 1938 წლის 16 
თებერვალსმხატვართაკავშირისმოსკოვისგანყოფილებასთანქართველიმხატვრებისშეხვე
დრაზემოსკოვისგანყოფილებისთავმჯდომარემსერგეიგერასიმოვმარუსმხატვრებსმიმარ
თა, რომსტალინისგამოსახვაქართველიმხატვრებისგანუნდაესწავლათ. 
სტალინისგანსაკუთრებულმაგანდიდებამპიკს 1939 წლისაგვისტოშიმიაღწია, 
როდესაცმოსკოვშისაერთოსაკავშიროსასოფლო-სამეურნეოგამოფენაგაიხსნა, 
სადაცმისიქანდაკებაე.წ. ნაპოლეონისპოზაშიიყოწარმოდგენილი.
ახალსამყაროსახალიენა, მიზნებიდაფორმებისჭირდებოდა. 
ამმიზნითსაჭიროგახდაძველისურათ-
ხატებისაქტუალიზებადაგანსხვავებულკონტექსტშიმათთვისახლებურიმნიშვნელობისმი
ნიჭება. ახალიპოლიტიკურიმნიშვნელობებიუფრო „ბუნებრივი“ და „ცხადი“ ჩანს, 
როცაისინიდაკავშირებულიადამკვიდრებულდანაცნობსიმბოლოებთან, 
როგორებიცაასაბჭოთაშემთხვევაში, რუსულიორთოდოქსიისთვისნაცნობიიკონოგრაფია.
ამპროცესისნაწილიუნდაიყოსახალგაზრდასტალინისბიბლიურიალუზიები. 
ზოგიერთმანამუშევარმა, რომელზეცგამოსახულიაახალგაზრდასტალინი, 
რომელიცთავისიდეებსგანუმარტავსაღფრთოვანებულხალხს, 
შეიძლებადამთვალიერებელსგაახსენოსრელიგიურიხატები, 
რომელზეცქრისტესანწმინდანებისცხოვრებისადრეულიპერიოდიიყოგამოსახული.
კომპოზიციისთვალსაზრისით, 
გვხვდებამრავალფიგურიანინამუშევრებიდაპორტრეტები. 
მრავალფიგურიანნამშევრებშიშეგვიძლიაგამოვყოთისტორიული, 
ბატალურითუჟანრულიფერწერისთვისდამახასიათებელისცენები. ცხადია, 
ამკატეგორიის (ისევეროგორცპორტრეტები) 
ყველანამუშევარირეალისტურიკანონებისმიხედვითააშესრულებული. 
ისტორიულსცენებშისაგულისხმოამთავარიპერსონაჟისპოზადამისიმიმართებასხვაფიგუ
რებთან. ასეთნამშევრებშიბელადიგამოსახულიახალხისგარემოცვაში, 
რომლებიციმედითშეყურებენმას. 
ისდანარჩენებზეოდნავშემაღლებულადგილასდგასდასიტყვითგამოდის.  
ესიყოვიზუალურიკონვენციაპროპაგანდისტულნამუშევრებში. 
ჯერკიდევლენინისგამოსახულებებშიგვხვდებამსგავსიკომპოზიციურიგანლაგება: 
შემაღლებულზე, ანკათედრაზემდგარილიდერიდააღფრთოვანებითშემყურეხალხი. 
ასევემნიშვნელოვანიაპოზა.
კომპოზიციურითვალსაზრისით, ჯგუფურმასცენებმაშეიძლებაგაგვახსენოსნამუშევრები, 
სადაცაღწერილიაიესოსანსხვაწმინდანებისსასწაულები, 
სადაცმნიშვნელოვანიაფიგურებისგანლაგება — იესო/წმინდანები, 
როგორცცენტრალურიფიგურადათანმხლებიპირები, ხალხი, როგორცთვითმხილველები. 
ზოგადად, 
სტალინისიკონოგრაფიისთვისმნიშვნელოვანიაბელადისპოზიციონირებატილოზე. 
საბჭოთაიმპერატორისგამოსახულებანამუშევრებშიყოველთვისთვალსაჩინოადგილასგვხ
ვდება. ის, ხშირშემთხვევაში, 
დარიგებებსანდაპირებებსაძლევსადამიანებსდაშთააგონებსმათდაყოველთვისსინათლი
თაამოსილი. ადამიანებისჯგუფი (მისიამხანაგებითუმეგობრები, თანამებრძოლები, 
მსმენელები, მოსახლეობა) უფრომეტადმკრთალსინათლეში, გვერდულად, 
ზურგითანსხვათვალსაზრისითუმნიშვნელოპოზიციაშიაწარმოდგენილი.
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რ. ბაგრატიონისნამუშევარი „სოსოჯუღაშვილის (სტალინის) 
გარიცხვასასულიეროსემინარიიდან“ 
წარმოგვიდგენსბოლშევიკურდემონოლოგიაშიგავრცელებულსახეებსდასამყაროსანტინო
მიურაღქმას. აქსტალინის, 
როგორცდადებითიფიგურისსაპირწონედდამისგანსადიდებლადდაკეთილიდაბოროტიძ
ალებისპოლარიზაციისმიზნით, 
წარმოდგენილიამღვდლისდაცარისტულიხელისუფლებისმოხელისსახეები. 
ესსახეთათავისებურებასრულადშეესაბამებაიმპერიოდისკლიშეებს. 
აქცარისტულიხელისუფლებისმოხელეგამოსახულიაბაკენბარდებით, ულვაშით, 
საკმაოდტანსრული, პენსნესადაუნიფორმაში, ხოლომღვდელიწარმოდგენილია, 
როგორცგამხდარი, პირქუშიგამომეტყველებისმქონეადამიანი. 
მკვლევარებიაღნიშნავენ, 1933 წლამდე, 
საბჭოთაპოლიტიკურხელოვნებაშიპირდაპირიმზერაიშვიათადგამოიყენებოდა, 
თუმცაარსებობსრამდენიმეგამონაკლისი. ფრესკებისპრინციპითააშექმნილი, მაგალითად, 
დ. მაისაშვილისთუირაკლითოიძისნამუშევრები.
შეიძლებაითქვას, 
რომქართულსაბჭოთაფერწერაშისტალინისსახისწარმოჩენაშეესაბამებოდასტალინურიამ
პირისკანონებს, რომელიცთავისიარსით, 
ეკლექტურიიყოდაფორმისთვალსაზრისითპარადოქსულადაერთიანებდაროგორცგოთიკ
ურდაკლასიცისტურ, ასევერომანტიკულდარეალისტურელემენტებს, 
ხოლოშინაარსითიმეორებდაროგორცნაპოლეონისხანისიმპერიულიხელოვნების, 
ასევერელიგიურიხელოვნებისკანონებს.

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტო
მი

გამოცემისადგი
ლი, 

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა
-ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტომ
ი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები
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№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისს
ათაური, 

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1 გაგალომიძე. Le 
poete, son entourage 

et ses premiers pas 
litteraires (გვ. 14-19)

Baratachvili et le context 
interculturel (Romatisme 
Georgien), ISBN-978-83-

01-20277-4

ვარშავა, PWN 184

2 გაგალომიძე. Que 
lisaitBaratachvili? 

(გვ.19-26)

Baratachvili et le context 
interculturel (Romatisme 
Georgien), ISBN-978-83-

01-20277-4

ვარშავა, PWN 184

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1. სტატიაშინიკოლოზბარათაშვილისბიოგრაფიაგანხილულიაისტორიული, 
პოლიტიკურიდასოციო-კულტურულიკონტექსტის, ასევერომანტიკულიმიმდინარეობისფონზე.
2. სოციო-პოლიტიკურისაკითხებისგარდა, ადამიანის, როგორცსოციალურიკონსტრუქტის, 
ჩამოყალიბებაზედიდგავლენასახდენსესთეტიკურიშეხედულებები. 
დასავლურლიტერატურისთეორიაშიარსებობსიმისკვლევისტენდენცია, 
თურაწიგნებსკითხულობდაესათუისავტორი. 
ესმიიჩნევამწერლისშემოქმედებისდამისიგავლენებისანალიზისსარწმუნოწყაროდ. 
როგორციურილოტმანიწერს: „ქალთასაშინაობიბლიოთეკებმა მე-18 და მე-19 
საუკუნეებშიმნიშვნელოვანიგავლენამოახდინეს 1812 
წლისადამიანებსადადეკაბრისტებისთაობაზე. მე-19 
საუკუნისრუსულიკულტურისწარმომადგენლებიჩამოაყალიბაიმწიგნებმა, 
რომლებსაცდედებიუკითხავდნენმათდარომლებიც 1820-იან წლებშიცხოვრობდნენ.“ 
(იურილოტმანი. „საუბრებირუსულკულტურაზე“). ამთვალსაზრისით, ჩვენთვისსაინტერესოა, 
რასკითხულობდაქართველირომანტიკოსიპოეტი, ნიკოლოზბარათაშვილი. ვფიქრობთ, 
ამგზითშესაძლებელიიქნებაბარათაშვილისპოეტურიმემკვიდრეობისსაკვანძომომენტებისგამოვ
ლენა.
ბარათაშვილისდროსმშობლებისმხრიდანდესპოტიზმისგამოჩენანორმიდანგადახრადარაღიქმებ
ოდა. აქვეშეგვიძლიაგავიხსენოთლესინგისმოსაზრებები, რომელიცწერდა, 
რომთუკიჩამოყალიბებისპროცესშიბავშვებსდროდადროსჯიან, მოგვიანებით, 
როდესაცისინიინტელექტუალურიზრდასრულობისპროცესსმიაღწევენ, 
ისინიმაშინვეგააცნობიერებენმთელიმსიკეთეს, რაცმათმკაცრმადისციპლინამმოუტანა. 
ამგვარიმეთოდებიკითხვისნიშნისქვეშდააყენესმემარცხენეინტელექტუალებმა, 
რომლებიცმიიჩნევდნენ, 
რომგონებრივიგანვითარებაშეუძლებელიაინდივიდუალურითავისუფლებისშეზღუდვისგზით. 
ნიკოლოზბარათაშვილისთვისაღზრდისამგვარისასტიკისტრატეგიამიუღებელიჩანს. 
მისიბიოგრაფიიდანვიცით, რომადრეულწლებში, 1841 წელს, 
მანთარგმნაიოჰანანტონლაიზევიცისდრამატულიტრაგედია „იულიუსტარენტელი“. 
ამდრამითდაინტერესებახაზსუსვამსაღზრდისლიბერტარიანულიპოზიციითმისდაინტერესებას. 
ერთდროსამდრამამდიდიგავლენამოახდინაფრიდრიჰშილერზე, 
რომელმაცშემდეგთავისიცნობილი „ყაჩაღები“ დაწერა. პრაქტიკულად, 
ესტრაგედიარუსირომანტიკოსიპოეტებისშთაგონებისწყაროდაციქცა. ფიჰტეწერდა, 
რომპიროვნებისჩახშობილიბუნებაწინაპლანზეგამოდისდაგზადყველაფერსანადგურებს.ადამიან
ისბუნებასთავისიმრისხანებაგადააქვსყველაფერზე, რაცმასახშობს. 
ესყველაფერისაკმაოდახლოსააფროიდისანთროპოლოგიურმოდელთან.

5.2. სახელმძღვანელოები
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№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსა
ხელწოდება,

საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაც
იო კოდი DOI ან 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტო
მი

გამოცემისადგი
ლი, 

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 გაგა ლომიძე Literature in theAge of 

Transition
XIII 

საერთაშორისოსიმპოზიუმი„
1980-90-იანი 

წლებისპოლიტიკურიმოვლე
ნებიდალიტერატურულიდი
სკურსი“, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 25-27 

სექტემბერი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
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1 გაგა ლომიძე A history of Georgian literature ჩერნოვცის ეროვნული 
უნივერსიტეტი, უკრაინა, 8 

ნოემბერი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

ირაკლი კენჭოშვილი
თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOIან ISSN

1 ირაკლი კენჭოშვილი. 
ქართული პოეტური 
სტალინიანა

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში, ტ. 1, გვ. 
162-186

ISBN 978-9941-485-57-2

2 ირაკლი კენჭოშვილი. 
„დომინო“-ს სემანტიკა 
და პოეტიკა

„გალაკტიონოლოგია VIII“ 
(ეძღვნება „არტისტული 
ყვავილების“ 100 წლისთავს. 
გვ. 97103)

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამ
ეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფ

იკაციო 
კოდი

პროექტში 
ჩართული 

პერსონალი/როლი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელე
ბის პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები
№ პროექტის პროექტში ჩართული პროექტის სათაური პროექტის 
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საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პერსონალი/როლი განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 DI-2016-47 კონსტანტინე 
ბრეგაძე 
(ხელმძღვანელი)
გაგა ლომიძე 
(კოორდინატორი)
ირაკლი 
კენჭოშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
ირინე მოდებაძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)
თამარ ციციშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
მედეა 
მუსხელიშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

2017-2019

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
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4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები
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ISBN

გამოცემისადგილი
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ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
ქართული პოეტური სტალინიანა

1. ქართული პოეტური სტალინიანა XX საუკუნის მემარცხენე მითებში ავტორის სიკვდილის 
თავისებური გამოვლინებაა, რომელიც იდეოლოგემებისაგან შემდგარი ციტატური აზროვნების 
პრინციპს ემყარება, რომელიც ხელისუფლების მიერ შემუშავებულიიდეოლოგემებით 
საზრდოობს, რაც განაპირობებს მის ერთფეროვნებასა და დეპერსონალიზებულ ხასიათს. 
სტალინურ სახოტბო პოეზიაში მეორდება კლასიციზმის  ისეთი ნიშანდვითესებ, როგორიცაა 
პოეტური კანონისა და ნორმატული საწყისის დომინანტურიბა, დიდი ადგილი ეთმობა 
კლასიცისტური ტიპის პანეგირიკულ ჟანრებს, ჰიმნებსა და ოდებს და ამ ამ უკანასკნელთა 
ტაპოლოგიურ ანალოგიურ და მსგავს ფორმებს ზეპირსიტყვიერ პოეზიაში. ქართული პოეტური 
სტალინიანა არსებითად იმეორებს საბჭოთა პოეზიის ამ ნაკადისათვის ნიშანდობლივ 
მახასიათებლად, მაგრამ გარკვეული თავისებურებითაც გამოირჩევა; კერძოდ, საბჭოთა 
ლიტერატურისაგ განსხვავებით, რომელშიც სტალინი ზეეთნიკურ პიროვნებად გააზრებას 
გულისხმობდა, ქართველი პოეტები სტალინის ქართველობაზე ამახვილებენ ყურადღებას, მას 
მისი ნამდვილი გვარითა და ქართული ფსევდონიმებით მოიხსენიებენ, ეროვნული 
მითოლოგების კონტექსტში განაფენ და ეროვნული სიამაყის გრძნობით აღნიშნავენ მის 
ქართთველობას. ამდემად, სტალინის იდეოლოგემის ამ მოდიფიკაციაში კომუნისტური და 
ეროვნული იდეოლოგემების თავისებურ სიმბიოზთან გვაქვს საქმე. „ხალხთა ბელადის“ 
ქართველობის ხაზგასმის ნისნით ქართული სტალინიანას სეუსაბამობა საბჭოთა პოეზიის 
სტალინურ პარადიგმებთან იმდემად თვალსაცინოა, რომ ქართველი პოეტების სტალინური 
ლექსების რუსულ თარგმანებში ასეთი პასაჟები, როგორც წესი, ნიველირებულია, 
სახეშეცვლილია ან ამოღებულია. სტალინის შეთავსება ტრადიციულ ეროვნულ 
იდეოლოგემებთან გარკვეულწილად საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვით 
გამოწვეული ტრაგიზმის გადაფარვის მცდელობა იყო იმ ოპტიმისტური თეზისით, რომ 
საქართველო ის ქვეყანაა, რომელიც მსოფლიო მასშტაბის პიროვნებებს წარმოშობს. ამასთანავე 
პოეტური სტალინიანა უმეტესწილად ბოროტების წინაშე თვითგადარჩენის მიხზნით 
გამოწვეული მორჩილების და ზოგ შემთხვევაში - სტოკჰოლმის სინდრომიტ იყო 
განპირობებული.

„დომინო“-ს სემამტიკა და პოეტიკა
2. გ. ტაბიძის  ლექსში „დომინო“ თავს იჩენს პოსტსიმბოლიზმის ისეთი ნაკადის 

ნიშანთვისებები, რომლისთვისაც  დამახასიათებელია სემანტიკური სირთულე და 
აბსოლუტური მეტაფორები. სემანტიკური და რიტმელი თვალსაზრისით ლექსი ორი 
მონაკეთისაგან, ორი სეგმენტიკსაგან შედგება, რომელთა შორის ერთგვარ ზღვარს ქმნის 
„ამართული კანკელი“., ამ სეგმენტებში განფენილია ურთიერთსაპირისპირო ნგენეზისა და 
ხასიათის „ციტატები“, რომლებიც ქმნიან მითოლოგიასა და ზეპირსპიტყვიერებაში 
გავრცელებულ მოტივს, სახლის, მშობლირი კულტურული სივრცის და ანტისახლის, მტრული 
და მახინჯი ძალების სამკვიდროს ოპოზიციას. ანტისახლის ლოკუსი აღბეჭდილია გოთიკური 
ტექსტების, ედგარ პოს ცალკეული ნოველებისა და ანდრეი ბელის „პეტერბურგი“-ს და 
თემატურად ამ რომანთან მონათესავე ლექსების ობერტონებით. ლექსის მეორე სეგმენტში 
ჩართული ციტატები, კულტურული კოდები გოტიკური ტექსტების ინფერნალური გარემოსა და 
„ფერმკრთალი ქალებისაგან განსხვავებულ ლოკუსს ქმნიან, რომელიც არ ნუვოს ხელოვნების 
ვიტალურობის და მაჟორული განწყობით ხაიათდება. „დომინო“ პოსტსიმბოლიზმის იმ 
სუბპარადიგმის გამოვლინებაა, რომელშიც კიდევ უფრო გამძაფრებულია სიმბოლიზმის მიერ 
დაწყებული „სიახლის ეროტიკა“ (რ. ბარტი), ენობრივ ქსოვილში აზრობრივად შეუთავსებელ 
ცნებათა და საგანთა შეთავსება და ლიტერატურისა და ხელოვნების ტექსტთა „ციტირების“ 
მაღალი ხარისხი“. 

A regional literary tradition from Nizami to Vagif: milestones in the development and 
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transformation of Azerbaijani ashugs in Georgian poetry
3. სტატიაში განხილულია  აშუღური პოეზიის განვითარებისა და 

ტრანსფორმირების ეტაპები ქართულ პოეზიაშიXVIIIსაუკუნიდან XX საუკუნის პირველი 
მეოთხედის ჩათვლით, კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ აზერბეიჯანელი აშურებისა პოეტების, 
განსაკუთრებით ვაგიფისა და ვიდადის პოეზიამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმ ფაქტში, 
რომ საუკუნეშიXVIII საუკუნეში ლირიკამ  ბოლო მოუღო ქართულ ლიტერატურაში ეპოსისა 
დაგრძელი შიარის დომინანტურ მდგომარეობას და სიტყვიერების მთავარ ჟანრად იქცა. 
აზერბეიჯანული აშუღური სასიმღერო ლირიკა იმ მთავარ ფაქტორთაგანი იყო, რამაც ხელი 
შეუწყო ქართული ლექსის მეტრიკისა და სროფიკის თვისებრივ განახლებას, სრულიად ახალი 
სალექსო ფორმების და გარითმივის ახალი სქემების დანერგვას, ვაკალური ლირიკის 
განვითარებას. გოეთეს „აღმოსავლურ-დასავლური დივანის“ მსგავსად, ქარტთული პოეზიის 
უმაღლეს გამოვლინებებში აღმოსავლური ლირიკდან შეთვისებული ფორმები და მოტივები 
ორგანულადაა შეთავსებული ქართული პოეზიის ტრადიციებთან და ახალ მხატვრულ 
ამოცანებთან. აკაკი წერეთლის ლირიკაში აშუღური ტიპის ლექსები ღრმად ეროვნული 
შინაარსია ჩაქსოვილი. ქართულ მოდერნისტულ ლირიკაში ტიციან ტბაძისეული ფორმული - 
„შირაზის ვარდი მე პრუდომის ცავდე ვაზაში“ - თავისებურად გამოხატავს ქართული ლექსის 
რეფორმატორთა თაობის ლირიკაში არმოსავლური ლირიკის, მათ შორის - აშუღური 
ტრადიციის თვისებრივად რადიკალურ გადახალისებას და მის ჩაყენებას ახალი პოეტიკისა და 
სემანტიკის სამსახურში.

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტო
მი

გამოცემისადგი
ლი, 

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა
-ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტომ
ი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები
მონოგრაფიის/წიგნისს

ათაური, 
გამოცემისადგილი

, გამომცემლობა
გვერდებისრაოდენო

ბა
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საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN
1 184
2 184

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსა
ხელწოდება,

საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაც
იო კოდი DOI ან 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტო
მი

გამოცემისადგი
ლი, 

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში
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№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

თამარ ნუცუბიძე
თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

1 თამარ ნუცუბიძე .
სტალინი - 
„ვეფხისტყაოსნის“ 
თარგმანის 
არაოფიციალური 
რედაქტორი

სტალინისიდეოლოგემადამითოლოგემაქართულსაბჭოთადაემიგრანტულლიტერატურაში, 
ტ. 1, გვ. 162-186

ISBN 978-9941-485-57-2

2 თამარ ნუცუბიძე. შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა თანამედროვე ეტაპზე ლიტერატურის ინსტიტუტის 
სტატიების კრებული 
„კომპარატივისტიკისანთოლოგია“ 
(იბეჭდება)

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამ
ეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფ

იკაციო 
კოდი

პროექტში 
ჩართული 

პერსონალი/როლი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელე
ბის პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 DI-2016-47 კონსტანტინე 
ბრეგაძე 
(ხელმძღვანელი)
გაგა ლომიძე 
(კოორდინატორი)
ირაკლი 

სტალინისიდეოლოგემადამი
თოლოგემაქართულსაბჭოთა
დაემიგრანტულლიტერატურა
ში

2017-2019
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კენჭოშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
ირინე მოდებაძე 
(ძირითადი 
პერსონალი)
თამარ ციციშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)
მედეა 
მუსხელიშვილი 
(ძირითადი 
პერსონალი)

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორ

ისო სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისს
ათაური, 

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა
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1.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსა
ხელწოდება,

საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენო
ბა

1 თამარ ნუცუბიძე.
სტალინი - 

„ვეფხისტყაოსნის“ 
თარგმანის 

არაოფიციალური 
რედაქტორი

სტალინისიდეოლოგ
ემადამითოლოგემაქ
ართულსაბჭოთადაე
მიგრანტულლიტერა

ტურაში, ტ. 1, ISBN 
978-9941-485-57-2

თბილისი, 
მწიგნობარი

5

2. თამარ 
ნუცუბიძე. 
შედარებითი 
ლიტერატურათმცო
დნეობა 
თანამედროვე 
ეტაპზე

სტატიების 
კრებული 

„კომპარატივისტიკი
სანთოლოგია“ 

(იბეჭდება)

15

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
სტალინი - „ვეფხისტყაოსნის“ არაოფიციალური რედაქტორი

2. განდიდების მანიით შეპყრობილი სტალინი დიდად იყო დაინტერესებული იმით, რომ 
საქვეყნოდ ყოფილიყო ცნობილი,  როგორც გენიოსთა მშობელი ერის წარმომადგენელი. 
ამითაც აიხსნება ის გარემოება, რომ სტალინის კულტის დამკვიდრებისთანავე ფართოდ 
გაიშალა მუშაობა რუსთაველის პოემის პროპაგანდა „ვეფხისტყაოსნის“ შექმნის 
საიბულეო თარიღისა და სხვადასხვა ენებზე თარგმანისა და გამოცემების სახით. 1939 
წელს კაგებეს ციხეში მყოფ ქართველ ფილოსოფოსს შალვა ნუცუბიძეს, რომელსაც 
დაწყებული ჰქონდა „ვეფხისტყაოსნის“ რუსულ ენაზე თარგმნა, ამ საქმის ბოლომდე 
მიყვანა დაევალა. თარგმანის დასრულებისთანავე სტალინი ორჯერ შეხვდა შ. ნუცუბიძეს  
და თარგმანის ერთგვარი არაოფიციალური რედაქტორობა იკისრა. მან ნუცუბიძესთან 
ერთად განიხილა თარგმანი და მისი მხატვრული გაფორმება, ამასთანავე ტექსტში ერთი 
სტროფის საკუთარი თარგმანი შეიტანა. „ვეფხისტყაოსნის“ სტამბურ ეგზემპლიარი მასში 
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სტალინის მიერ შეტანილი შენიშვნებით, რომელიც მან ნუცუბიძეს აჩუქა, გორის 
მუზეუმში ინახება. მართალია, თარგმანის 1940 და 1941 წლების გამოცემის სატიტულო 
გვერდზე რედაქტორად დასახელებულია სერგეი გოროდეცკი, მაგრამ მისი ფაქტობრივი 
რედაქტორი სტალინი იყო.  გამომცემლობის დირექტორს ძალიან უნდოდა, რომ 
გამოცემაში აღნიშნული ყოფილიყო სტალინის როლი ამ თარგმანის მომზადებაში, 
მაგრამ სტალინმა გამომცემლობის დირექტორს საგანგებოდ გაგზავნილ წერილში 
აუკრძალა მისი მისი სახელის რაიმე სახით ხსენება.     სტალინმა, ერთი მხრივ, ყოველივე 
იღონა, რათა მის განდიდებაში რუსთაველის პოემასაც შეეტამა წვლილი, მაგრამ მეორე 
მხრივ, არ გაამჟღავნა  თავისი მონაწილეობა „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანის მომზედებასა 
და გამოცემაში, რაც უთუოდ იმით აიხსნება, რომ არ სურდა, რომ იგი, საბჭოთა 
პატრიოტიზმის მქადაგებული, თავისი სამშობლოს გულშემატკივართან ყოფილიყო 
ასოცირებული. 

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა თანამედროვე ეტაპზე
ლიტერატურის თეორეტიკოსებსა და ესთეტიკოსებს არაერთგზის დაუყენებიათ ეჭვქვეშ 

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის როგორც ცაკლე დისციპლინის არსებობის 
მართებულება. ასე, მაგალითად, მეოცე საუკუნის დამდეგს ბენედეტო კროჩე და ვილჰელმ 
დილტეი შეეცადნენ დაესაბუთებინათ, რომ ის ფენომენი, რასაც შედარებით 
ლიტერატურათმცოდნეობას ვუწოდებთ, სულაც არაა ლიტერატურათმცოდნეობის ცალკე 
დარგი, იმდენად, რამდენადაც შედარება არ შეიძლება იყოს ცალკე დისციპლინის არსებობის 
მიზეზი, ვინაიდან შედარება ნებისმიერი ანალიზის საყოველთაო მეთოდია და სულაც არაა ის 
ფაქტორი, რომელიც შეიძლება განსაზღვრავდეს მეცნიერული დისციპლინის არსებობას. გარდა 
ამისა, _ დასძენენ ისინი, _ შედარების ასპექტს ნებისმიერი ლიტერატურის ნაშრომი შეიცავს. 
კომპარატივიზმის მიმართ მსგავსი პოეზიციიდან მკვეთრი კრიტიკული დამოკიდებულების 
მოწმენი ვხდებით 1958 წელს, როდესაც რენე უელეკმა კომპარატისტთა საერთაშორისო 
კონფერენციაზე განაცხადა, რომ “კომპარატივიზმი სავალალო მდგომარებაში იმყოფება”, 
ვინაიდან ამ დისციპლინამ “ვერ შეძლო თავისი კვლევის საგნის გამოკვეთვა და სათანადო 
მეთოდოლოგიის შემუშავება”.XX საუკნის დამლევს თავი იჩინა კომპარატივიზმისადმი არა 
მხოლოდ კრიტიკულმა დამოკიდებულებამ, არამედ ამასთანავე ამ დისციპლინისათვის 
სათანადო საგნის, კვლევის ობიექტის ინტენსიურმა ძიებამ. ჩარლზ ბერნჰაიმერის 
მოხსენებაში“შედარებითი ლიტმცოდნეობა  საუკუნეთა მიჯნაზე” შედარებითი 
ლიტერატურათმცოდნეობის სრულიად ახლებური და უაღესად ფართო გაგებაა წამოყენებული. 
ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც კომპარატივიზმის ისტორიაში ამ დისციპლინის კვლევის 
საგანი მთელი სიცხადით უმთავრესად ლიტერატურის მიღმა, კერძოდ, კულტურაში 
დასახელდა. კომპარატივიზმის განახლების კიდევ უფრო მკვეთრად და არგუმენტირებულად 
გააზრების მოწმენი ვხდებით სტივენ ტეტეზი დე ზეპეტნეკისწიგნში“შედარებითი 
ლიტერატურათმცოდნეობა. თეორია, მეთოდი, გამოყენება”(1998),რომლისშესავალში ავტორი 
თავის ნაშრომს ახალი კომპარატივზმის მანიფესტს უწოდებს. ამ ნაშრომის თანახმად, 
კომპარატივიზმი ინტერდისცილინარული უნდა გახდეს და უპირველეს ყოვლისა 
ლიტერატურისა და კულტურის ერთობლივი კვლევის კუთხით უნდა წარიმართოს, 
“ლიტერატურა და კულტურა უნდა შეისწავლებოდეს როგორც ერთი მთლიანობა”, შედარებითი 
ლიტმცოდნეობის მიზანი უნდა იყოს “დიალოგის დამყარება კულტურებს, ენებს, 
ლიტერატურასა და სხვა დისციპლინებს შორის”, იგი როგორც რამდენიმე ეროვნული 
ლიტერატურის, ასევე კულტურისა და სხვა დისციპლინათა თეორიის შეთავსებას უნდა 
დაეფუძნოს, უნდა შეისწავლიდეს ლიტერატურისა და შემოქმედების სხვა დარგების _ სახვითი  
ხელოვნების, მუსიკის, კინხელოვნების და ა. შ. _ და ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა  _ ისტორიის, სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, და სხვ. _ ურთიერთმიმართებას. 
დისციპლინათშორისი  კვლევის ფარგლებში უნდა განისაზღვროს სამი მეთოდოლოგიური 
მიდგომა: ა) შიდა-დისციპლინარული, ანუ ის მეთოდოლოგია, რომელსაც ჰუმანიტარულ 
დისციპლინათა ფარგლებში მუშაობის დროს ვიყენებთ, ბ) მრავალ-დისციპლინარული, 
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როდესაც არაჰუმანიტარულ დისციპლინათა მეთოდებს ან გამოცდილებას ვიყენებთ, და გ) 
მრავალდისციპლინარული, ანუ საკითხის გუნდური პრინციპით შესწავლა ერთდროულად 
სხვადასხვა დისციპლინათა წარმომადგენლების მონაწილეობით.

 დღეისათვის კომპარატიული კვლევის როგორც ტრადიციულ ქვეყნებში, ასევე სხვაგან 
(განსაკუთრებით _ იაპონიაში, კორეაში, ინდოეთში, ჩინეთში), უმთავრესად 
ინტერდისციპლინარული ნიშნით ვითარდება, კომპარატისტების როგორც ეროვნული 
ასოციაციების, ასევე საერთაშორისო ასიოციაციის ფორუმები, როგორც წესი, ლიტერატურისა 
და კულტურის ერთობლივი დევიზით იმართება.კომპარატივიზმის ინტერდისციპლინარული 
მიმართულება, გულისხმობს ჩართულობას იდეოლოგიურ, პოლიტიკურ, ეკოლოგიურ და სხვა 
საზოგადოებრივ საკითხებში.

თამარ ლომიძე

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
თამარ ლომიძე „სჯანი“ 20/I, გვ.7-15 ISSN 1512-2514

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

თამარ ლომიძე „გალაკტიონოლოგია“, VIII, 
2019, გვ. 179-192

ISBN 978-9941-8-1584-3

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 
DOI ან ISSN

თამარ 
ლომიძე

"XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი";თბილისი, 
შოთარუსთაველისსახელობისქართულილიტერატურისინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
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7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორ

ისო სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

შორენა შამანაძე

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

DOI ან ISSN
1. შორენა 

შამანაძე. 
ნათელა 
ჩიტაური.

1990-იანი
წლებისპარადიგმადა
ნაციონალურიდენტობათა
ტრანსფორმაციები
ქართულ
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულმწერლობაში (ზურაბ გურული--აშშ, 
გაბრიელ ტანიე - ჩეხეთი).  
XIIIსაერთაშორისოსიმპოზიუმის "1980-90-
იანიწლებისპოლიტიკურიმოვლენებიდალიტერატურ
ულიდისკურსი“ (ჩატარდა 25-27 სექტემბერი.2019) 
მასალები. ნაწილი 1. გვ.260 – 273. თსუშოთა

ISSN 1987-5363.
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რუსთაველის
ქართული
ლიტერატურის
ინსტიტუტი.

2. შორენა 
შამანაძე. 
ნათელა 
ჩიტაური

Representation of Religious Identities in Modern Georgian 
Intercultural-Migrant Writing.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
„აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“ 
მასალები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადაცემულია 
დასაბეჭდად.

3. შორენა 
შამანაძე. 
ნათელა 
ჩიტაური.

იდენტობის ჰიბრიდულობა
ქართულინტერკულტურულ-
მიგრაციულმწერლობაში  (ელიფ შაფაქი 
„სტამბოლელი ნაბიჭვარი“, გაბრიელ ტანიე „ქანაანის 
შვილები“). V საერთაშორისოკონფერენციის "ქართულ-
ოსურ
ურთიერთობათაგანვითარებისპერსპექტივები"(კონფე
რენცია
ეძღვნებამიხეილყიფიანსადაკოსტახეთაგუროვს.13-15
ოქტომბერი 2019) მასალები.ივანეჯავახიშვილის
თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტი

გადაცემულია 
დასაბეჭდად.

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

2. შორენა შამანაძე
ავტორის თავისუფლების 
პარადიგმა 
ტრანსნაციონალური 
თეორიის კონტექსტში 
სემიოტიკის IX სამეცნიერო 
კონფერენციის 
მასალები.(სემიოტიკის 
კვლევითი ცენტრი. 
ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტი. საგურამო. 
9 ნოემბერი. 2019). 

გადაცემულია დასაბეჭდად.

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი

/
ავტორე

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 

გამოცემისადგი
ლი, 

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა
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ბი საიდენტიფიკაც
იო კოდი DOI

ნომერი/ტომი

1 შორენა 
შამანაძე
, თამარ 
ბარბაქა

ძე 

ბენედიქტ 
ლედებურის 
სონეტების 
გვირგვინი 
„ქარის 
წისქვილი“ 
ქართულად
(გადაცემულია 
დასაბეჭდად)

„ლიტერატურუ
ლი ძიებანი“, 
2019 -XXXIX

შოთა 
რუსთაველის 

ქართული 
ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

8

ბენედიქტ ლედებურმა სონეტების გვირგვინი „ქარის წისქვილი“ თავისი ცხოვრების 
თანამგზავრს, უდროოდ გარდაცვლილ ქართველ მხატვარს თამუნა სირბილაძის (1971-
2016) ხსოვნას მიუძღვნა. ბენდიქტ ლედებურის, თანამედროვე გერმანელი პოეტის, 
მთარგმნელისა და ფილოსოფოსის სახელი უკვე ცნობილია ქართველი 
მკითხველისათვის. 2011 წელს ქართულ ენაზე გამოიცა მისი ლექსებისა და ესეების 
წიგნი სახელწოდებით „კუბურები“; იგი „ახალი საუნჯის“ 2015 წლის ივლისის ნომრის 
თემატური ავტორიც იყო; როგორც მეცნიერი, მონაწილეობდა ილიას უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო კონფერენციაში“, – ვკითხულობთ ჟურნალ „ახალი საუნჯის“ 2018 წლის 
აპრილის (№4) ნომერში. ბენედიქტ ლედებურის სონტების გვირგვინი საქართველოსთან 
მისი ავტორის არა მხოლოდ კულტურული, არამედ პირადული ურთიერთობით 
ნიშანდებული სვდიანი არტეფაქტია („საუნჯე“ 2018: 77).
ეს „მწუხარების კრიალოსანი“ 15 ქარვის მძივისაგან შედგება, რომელთაგან 14 
ერთნაირია, ერთი კი – გამორჩეული: ბენდიქტ ლედებურის სონეტების გვირგვინი 
„ქარის წისქვილი“, ტრადიციულად, 14 ძირითადი სონეტისა და უკანასკნელი, მე-15, 
„მაგისტრალისაგან“ შედგება. მე-15 სონეტი წინამორბედი სონეტების უკანასკნელი 
ტაეპების შეკავშირებით არის შექმნილი და ერთგვარი ხსოვნაა, ექოა, უკვე 
გახმიანებული ტაეპების ჟღერის, მუსიკალური ფრაზის მოხელთების ცდაა.ცნობილმა 
მთარგმნელმა ლულუ დადიანმა სარიოზულად მოჰკიდა ხელი ამ ურთულესი მყარი 
სალექსო ფორმის გაქართულებას და გამოაქვეყნა ბენედიქტ ლედებურის „ქარის 
წისქვილი“. სონეტების გარითმვისას ლულუ დადიანი ირჩევს ცნობილი სქემიდან ერთ-
ერთ კლასიკურ, იტალიური სონეტისათვის აუცილებელს: abba abba cdc dee / cdd cee: 
კატრენებში რკალური რითმაა, ხოლო ტრერცეტებში – ჯვარედინი. ბენედიქტ 
ლედებურის „სონეტების გვირგვინის“ ზოგიერთი სონეტის თარგმნისას ლულუ 
დადიანი არ ერიდება ანჟამბემანს (გადატანას).
მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთარგმნელის ეს გაბედულება წარმატებით 
დასრულდა და ჩვენ მივიღეთ უცხოენოვანი სონეტების გვირგვინის პირველი ქართული 
თარგმანი.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
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1 შორენა შამანაძე, ნათელა 
ჩიტაური

Die georgische 
Gegenwartsliteratur mit 
Migrationshintergrund und die 
Neue Weltliteratur. 
Herausforderungen und 
Perspektiven.
მოხსენებაში განხილულია 
თანამედროვე ქართული 
ინტერკულტურულ-
მიგრაციული 
ლიტერატურის 
თვისობრიობის მიმართება 
ახალ 
ველტლიტერატურასთან, 
ერთი მხრივ და 
ნაციონალურ 
ლიტერატურასთან, მეორე 
მხრივ,  ასევე ნაციონალური 
იდენტობის პრობლემა.

Humboldt-Kolleg 
ჰუმბოლდტკოლეგი - 
საერთაშორისო 
კონფერენცია
31.19.2019-2.11.2019
თბილისი, თსუ, გოეთეს 
ინსტიტუტი, საქართველოს 
პარლამენტის ბიბლიოთეკა, 
საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმი, მწერალთა სახლი.

2. შორენა შამანაძე.ნათელა 
ჩიტაური.

1990-იანი წლების 
პარადიგმა და
ნაციონალურ იდენტობათა
ტრანსფორმაციები ქართულ
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ მწერლობაში

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი  „1980-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურული 
დისკურსი“. 25-27 
სექტემბერი. 2019.  თსუ, 
შოთა რუსთაველის 
ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტი.

3.
შორენა შამანაძე.ნათელა 
ჩიტაური.

იდენტობის ჰიბრიდულობა
ქართულ 
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ მწერლობაში.
მოხსენებაში განხილულია 
იდენტობათა თანამედროვე 
პარადიგმებიგლობალიზაცი
ისა და მიგრაციის ფონზე. ამ 
პარადიგმათარეპრეზენტაცი
ები „მოძრაობის“ანუ 
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ 
მწერლობაში.(ელიფ შაფაქი 
„სტამბოლელი ნაბიჭვარი“, 
გაბრიელ ტანიე „ქანაანის 
შვილები“).

V საერთაშორისო 
კონფერენცია "ქართულ-
ოსურ
ურთიერთობათაგანვითარებ
ისპერსპექტივები".კონფერენ
ცია ეძღვნება მიხეილ 
ყიფიანსა და კოსტა 
ხეთაგუროვს.13-15
ოქტომბერი 2019. ივანე 
ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი.
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4. შორენა შამანაძე

ავტორის თავისუფლების 
პარადიგმა 
ტრანსნაციონალური 
თეორიის კონტექსტში 
მოხსენებაში 
წარმოდგენილია 
კულტურული 
დიასპორიზაციის 
პირობებში ავტორის 
თავისუფლების პარადიგმის 
კვლევა საზღვარგარეთ 
მოღვაწე თანამედროვე 
ქართველი მწერლის ზურაბ 
გურულის მაგალითზე.   

სემიოტიკის IX სამეცნიერო 
კონფერენცია, სემიოტიკის 
კვლევითი ცენტრი. 
ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტი. საგურამო. 9 
ნოემბერი. 2019.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

თამარ ბარბაქაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOIან ISSN
1 თამარ ბარბაქაძე, 

შორენა შამანაძე
ლიტერატურული ძიებანი, XL 
(40), 2019
„ბენედიქტ ლედებურის 
სონეტების გვირგვინი 
ქართულად“ (იბეჭდება)

ISSN  0235-3776

2 თამარ ბარბაქაძე „მურმან ლებანიძის 
სტროფიკისა და რიტმის 
ზოგიერთი თავისებურება“. 
ლექსმცოდნეობა, XI, 2019, გვ. 
65-88

ISSN 1987-6823 
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7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

1 თამარ ბარბაქაძე
„ქართული კლასიკური 
ლექსის სტრუქტურა – 
ბესიკ ხარანაულის 
სულიერი თავშესაფარი 
90-იან წლებში“

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის –

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები

1980-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები 

და ლიტერატურული 
დისკურსი, თბილისი, 2019, 

25-27 სექტემბერი

ISSN 1987-5363

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 თამარ ბარბაქაძე

„შოთა ნიშნიანიძის 
ლექსის რიტმულ-
ინტონაციური 
თავისებურებანი 
(სტროფიკა)“

ლექსმცოდნეობის XIII 
სამეცნიერო სესია, 
თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინტიტუტი,
2019, 
20-21 ივნისი

ISSN 1987-5363

2 თამარ ბარბაქაძე
„მურმან ლებანიძის 
გალექსილი ზღაპრების 
ვერსიფიკაცია“

ფოკლორისტთა 55-ე 
სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები, შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინტიტუტი,
2019 წლის 12 ივნისი, გვ. 18.

3 თამარ ბარბაქაძე, 
შორენა შამანაძე
„ბენედიქტ ლედებურის 
სონეტების გვირგვინი 
ქართულად“ (იბეჭდება)

 ჯემალ აჯიაშვილისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, 2019, 21-22 
მარტი, თსუ

4 თამარ ბარბაქაძე, 
„პოეტიკის საკითხები 
მიხეილ ქავთარიას 
წიგნში „ძველი ქართლი 
პოეზიის ისტორიიდან“ 
(XVII-XVIII სს.)“

მიხეილ ქავთარიას 
დაბადების 90-ე 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია,
ხაშურის 
მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი, ქვიშხეთი, 
დიმიტრი ყიფიანის სახლ-
მუზეუმი, 
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2019, 12 ოქტომბერი

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათაური, 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემისად
გილი, 

გამომცემლო
ბა

გვერდებ
ისრაოდე

ნობა

1

2

3

თამარ 
ბარბაქაძე, 
შორენა 
შამანაძე

თამარ 
ბარბაქაძე

თამარ 
ბარბაქაძე

 „ბენედიქტ 
ლედებურის 
სონეტების 
გვირგვინი 
ქართულად“ 
ISSN 1987-5363

„მურმან ლებანიძის 
სტროფიკისა და 
რიტმის ზოგიერთი 
თავისებურება“. 
ISSN 1987-6823 

„ქართული 
კლასიკური ლექსის 
სტრუქტურა – 
ბესიკ ხარანაულის 
სულიერი 
თავშესაფარი 90-იან 
წლებში“
ISSN 1987-5363

ლიტერატურული 
ძიებანი, XL (40),

ლექსმცოდნეობა, XI, 

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის –

ლიტერატურათმცოდნ
ეობის თანამედროვე 

პრობლემები
1980-90-იანი წლების 

პოლიტიკური 
მოვლენები და 

ლიტერატურული 
დისკურსი,

თბილისი,
თსუ 

გამომცემლო
ბა,

2019

თბილისი, 
ლიტრატური

ს 
ინსტიტუტის 
გამომცემლო

ბა,
2019

თბილისი
თსუ 

გამომცემლო
ბა,

 2019

იბეჭდება

გვ. 65-88

გვ. 56-63

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1. ბენედიქტ ლედებურის სონეტების გვირგვინი „ქარის წისქვილი“ 2018 წელს ქართულად 
თარგმნა ლულუ დადიანმა. თ. ბარბაქაძე და შ. შამანაძე განიხილავენ ამ რთული სალექსო 
ფორმის თარგმანის თავისებურებებს. სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ლულუ დადიანის 
თარგმანში დაცულია გერმანული დედნის სტრუქტურა, თუმცა დარღვეულია გარითმვის 
სისტემა და გამოყენებულია ანჟამბემანი.
2. სტატიაში ნაჩვენებია მურმან ლებანიძის ლექსის მეტრულ-რიტმული სტრუქტურის 
თავისებურებანი: ერთი მხრივ, მურმან ლებანიძემ სწორად მიაგნო გ. ტაბიძის მიერ 
დამკვიდრებული იშვიათი საზომის (4/4/2) მელოდიურობას, მეორე მხრივ, კი საკუთარი 
„სემანტიკური შარავანდედით“ აღბეჭდა მისი დატეხილი: 4, 4/2 ფორმა. განხილულია მ. 
ლებანიძის გალაკტიონის ციკლის ლექსების ვერსიფიკაცია.
3. ბესიკ ხარანაული 90-იანი წლების ლექსებში კლასიკური საზომებით (იზოსილაბურით: 
სიმეტრიული ათმარცვლედით, დაბალი შაირით და ჰეტეროსილაბური საზომებით), 
დატეხილი სტრიქონებით შედგენილი სტროფით, რითმით იწყებს საკუთარი თავის – 
ლექსის მწერლის – დატირებას („რაღაცა მაინც გულის დაგაკლდება“, „***შენ, გადამფრენო 
ფრინველო“, „***იქეცი დარდად, ჩემო სულო, ჩემო სხეულო“ (5/4/5, abab, სამი კატრენი), 
„ეპიტაფიის ნაცვლად“, ფსევდო-ეპიტაფია“); კონვენციური ლექსი, როგორც ნუგეში 
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(„...რადგან მომავალი მაშინ იბადება... როცა პოეტი იტყვის მწარედ – „ასე წერა აღარ 
შეიძლება!“), კლასიკური საზომებით არის გამართული.

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1

2
3

თამარ ბარბაქაძე

თამარ ბარბაქაძე, 

„შოთა ნიშნიანიძის ლექსის 
რიტმულ-ინტონაციური 
თავისებურებანი 
(სტროფიკა)“

„პოეტიკის საკითხები 
მიხეილ ქავთარიას წიგნში 
„ძველი ქართული პოეზიის 
ისტორიიდან“ (XVII-XVIII 
სს.)“

ლექსმცოდნეობის XIII 
სამეცნიერო სესია, 
თბილისი,შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინტიტუტი,
2019, 20-21 ივნისი

მიხეილ ქავთარიას 
დაბადების 90-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
ხაშურის 
მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი, ქვიშხეთი, 
დიმიტრი ყიფიანის სახლ-
მუზეუმი, 
 2019, 12 ოქტომბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

1. მოხსენებაში განხილული იყო შოთა ნიშნიანიძის ლექსის „რიტმების“ მაგალითზე 
უძველესი ქართული საზომის: 9-მარცვლიანის ორი რიტმული ვარიაცია; 
ჰეტეროსილაბური, სამსაზომიანი სტროფის უნიკალური სახეობა; შ. ნიშნიანიძის 
ორტაეპიანი გრძელსაზომიანი მრჩობლედები (კოლხური მელოდიები).

2. მოხსენებაში განხილვის საგნად იქცა მიხ. ქავთარიას მიერ შესწავლილი ე.წ. გარჯის 
სალიტერატურო  სკოლის ჰიმნოგრაფების აკროსტიქები და იამბიკოები. ნაჩვენები იქნა 
მკვლევრის როლი ჰიმნოგრაფთა ხელნაწერების გამოქვეყნებისა და შესწავლის საქმეში.

მოდებაძე ირინე

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 მოდებაძე ირინე, 
თ. ციციშვილი

Исследовательский журнал 
русского языка и литературы 
(Вестник ИАРЯЛ), 2019, №13, 
გვ. 65-82

DOI: https://doi.org/10.29252/iarll.13.65

https://doi.org/10.29252/iarll.13.65
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2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

1 მოდებაძე ირინე სჯანი, #20/I, გვ.185-203 ISSN 1512-2514
2 მოდებაძე ირინე,

თ. ციციშვილი
Исследовательский журнал русского 
языка и литературы (Вестник 
ИАРЯЛ), 2019, №13, გვ. 65-82

Print ISSN: 2345-2498;
Online ISSN: 2476-3500

3 მოდებაძე ირინე XX საუკუნის 80-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერტურული დისკურსი
საერთაშორისო სიმპოზიუმის 
მასალები, ტ. II, გვ.17-36

ISSN 1987-5363

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 FR-18-17206
(GCLA)

შემსრულებელი მემარცხენე მწერლობის 
ფორმირება საქართველოში 
(მე-19 - მე-20 საუკუნეების 
მიჟნაზე) 

27.02. 2019
27.02. 2022

2 DI -201647
(CCU)

შემსრულებელი სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში 

16.11.2016-
16.11.2019

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

1 მოდებაძე ირინე ლიტერატურადმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები, 
XII: XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერტურული დისკურსი
საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები, ტ. 

ISSN 1987-5363
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II, გვ.17-36

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, 

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა
გვერდების რაოდენობა

1 ავტორთა ჯგუფი
სტალინის 

იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 

საბჭოთა და 
ემიგრანტულ 

ლიტერატურაში, ტ. II.

თბილისი: 
"მწიგნობარი", 2019 143 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ავტორთა ჯგუფის მიერ მომზადებული წიგნისათვის „სტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ ლიტერატურაში“ (ტ. II) მომზადდა და გამოქვეყნდა 3 თავი:
ა) დიდი ბელადის ახალგაზრდული ნიღბები: ბიოგრაფიული მითები იმაგოლოგიურ და ფსიქო-

სოციოლოგიურ ჭრილში (88 გვ., გვ. 4-92);
ბ) ხელისუფლების მწვერვალზე: 30-ანი წლების საბჭოთა დისკურსის მივიწყებული ფურცლები /თ. 

ციციშვილის თანაავტორობით/ (44 გვ., გვ. 92-136);
გ) სტალინური ეპოქის პოეტური დისკურსის ალეგორიები /თ. ციციშვილის თანაავტორობით/ (11 გვ., გვ. 136 -

147).

4. 2. სახელმძღვანელოები

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული 

კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემ

ლობა

გვერდე
ბის 

რაოდე
ნობა

1 მოდებაძ
ე ირინე,

Идея национального самоопределения и 
типология художественных форм ее 
воплощения (Янис Райнис, Илья 
Чавчавадзе, Важа-Пшавела) /ეროვნული 

სჯანი, #20/I თბილისი:
თსუ-ს 

გამომცემ

18

გვ.185-
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სუვერენობის იდეა და მისი განსახვის 
მხატვრული ფორმების ტიპოლოგია (იანის 
რეინისი, ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა-ფშაველა) - 
რუსულ ენაზე;

ISSN 1512-2514

ლობა 203.

2
მოდებაძ
ე ირინე,

საზღვრების მოშლა და კულტურული 
იდენტობის პრობლემა  (საქართველოს 

რუსულენოვანი მწერლობა XX-XXI 
საუკუნეთა მიჯნაზე)

ISSN 1987-5363

XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერტურული დისკურსი
საერთაშორისო სიმპოზიუმის 
მასალები, ტ. II, 

თბილისი:
თსუ-ს 

გამომცემ
ლობა

19

გვ.17-
36

3
მოდებაძ
ე ირინე

დიდი ბელადის ახალგაზრდული ნიღბები: 
ბიოგრაფიული მითები იმაგოლოგიურ და 

ფსიქო-სოციოლოგიურ ჭრილში

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 

საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში, ტ. II.

თბილისი: 
"მწიგნობა
რი", 2019

88

გვ. 4-
92.

4
მოდებაძ
ე ირინე, 

თ. 
ციციშვი

ლი

ხელისუფლების მწვერვალზე: 30-ანი 
წლების საბჭოთა დისკურსის 

მივიწყებული ფურცლები

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 

საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში, ტ. II.

თბილისი: 
"მწიგნობა

რი"
2019,

44
გვ. 92-

136

5 მოდებაძ
ე ირინე, 

თ. 
ციციშვი

ლი

სტალინური ეპოქის პოეტური დისკურსის 
ალეგორიები

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 

საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში, ტ. II.

თბილისი: 
"მწიგნობა

რი"
2019

11

გვ. 136-
147

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ჟურნალ „სჯანში“ (№20/I) გამოქვეყნებულ წერილში „Идея национального самоопределения и типология 

художественных форм ее воплощения (Янис Райнис, Илья Чавчавадзе, Важа-Пшавела) /ეროვნული სუვერენობის 
იდეა და მისი განსახვის მხატვრული ფორმების ტიპოლოგია (იანის რეინისი, ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა-ფშაველა)“ 
საუბარი იმაზეა, რომ მსგავსი იდეების მხატვრული ასახვისას ინიშნება მხატვრული ფორმების ტიპოლოგიური 
მსგავსება.

2. წერილის „საზღვრების მოშლა და კულტურული იდენტობის პრობლემა (საქართველოს რუსულენოვანი 
მწერლობა XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე)“ ძირითადი მიზანია - საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილი და 
მიგრანტთა რუსულენოვანი მწერლობის სავარაუდო ერთობლიობის დასაბუთება.

3. კოლექტიური მონოგრაფიისათვის „სტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა და 
ემიგრანტულ ლიტერატურაში“ (ტ. II) დაწერილ კვლევაში „დიდი ბელადის ახალგაზრდული ნიღბები: 
ბიოგრაფიული მითები იმაგოლოგიურ და ფსიქო-სოციოლოგიურ ჭრილში“ შესწავლილია სტალინის 
ახალგაზრდული ბიოგრაფიისათვის დამახასიათებელი სტერეოტიპების წარმოშობის ისტორია.

4. კოლექტიური მონოგრაფიისათვის „სტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა და 
ემიგრანტულ ლიტერატურაში“ (ტ. II) (თ. ციციშვილის თანაავტორობით) დაწერილ კვლევაში „ხელისუფლების 
მწვერვალზე: 30-ანი წლების საბჭოთა დისკურსის მივიწყებული ფურცლები“ გაანალიზირებულია ბელადის 
ბიოგრაფიის სიმულაცია გასული საუკუნის 30-ინი წლების ქართულ პროზაში.

5. კოლექტიური მონოგრაფიისათვის „სტალინის იდეოლოგემა და მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა და 
ემიგრანტულ ლიტერატურაში“ (ტ. II) (თ. ციციშვილის თანაავტორობით) „სტალინური ეპოქის პოეტური 
დისკურსის ალეგორიები“ შესწავლილია ქართული სტალინური პოეტური დისკურსის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მარკერები და გაანალიზებულია მათი ფუნქციონალობა.
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდე
ბის 

რაოდე
ნობა

1
ავტორთა ჯგუფი Русистика в XXI веке: тенденции и направления 

развития / XXI საუკუნის რუსისტიკა: ტენდენციები 
და განვითარების მიმართულეები/ - რუსულ ენაზე

ISBN 978-5-8084-2392-3

Ереван: ЕГУ
5

გვ. 463-
468

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე):
კრებულში „Русистика в XXI веке: тенденции и направления развития /XXI საუკუნის რუსისტიკა: 

ტენდენციები და განვითარების მიმართულეები/“ რუსულ ენაზე დაიბეჭდა წერილი „Грузия-Россия: 
интертекстуальность как межкультурный диалог 21 века /საქართველო-რუსეთი: ინტერტექსტუალობა როგორც 
21 საუკუნის კულტურათაშორისი დიალოგი/“. 

წერილში გაანალიზებულია ინტერტექსტუალური დიალოგი რუსულ ენაზე დაწერილი მინდია 
არაბულის ლექსისა «Пьедестал» პუშკინის ლექსთან «Памятник» და ე.წ. „კავკასიური ლირიკის“ ტექსტებთან.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი

გამოცემ
ის 

ადგილი, 
გამომცემ

ლობა

გვერდე
ბის 

რაოდე
ნობა

1
მოდებაძე 
ირინე, 
თ. 
ციციშვილი

Рецепция русской классической литературы 
в Грузии: страницы истории - Кита Абашидзе 
о Льве Толстом (რუსული კლასიკური 
ლიტერატურის რეცეპცია საქართველოში: 
ისტორიის ფურცლები - კიტა აბაშიძე ლევ 
ტოლსტოიზე) - რუსულ ენაზე

DOI: https://doi.org/10.29252/iarll.13.65
Print ISSN: 2345-2498;

Online ISSN: 2476-3500

Исследовательский 
журнал русского языка и 

литературы (Вестник 
ИАРЯЛ), 2019, №13

Исследовательский 
журнал русского языка и 

литературы (Вестник 
ИАРЯЛ), 2019, №13

ირანი, 
თეირანი

. 
17

გვ. 65-
82  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე):

წერილში „Рецепция русской классической литературы в Грузии: страницы истории - Кита Абашидзе о Льве 
Толстом (რუსული კლასიკური ლიტერატურის რეცეპცია საქართველოში: ისტორიის ფურცლები - კიტა 
აბაშიძე ლევ ტოლსტოიზე)“ (თ. ციციშვილის თანაავტორობით) შესწავლილია და გაანალიზებული კითა 
აბაშიძის ლევ ტოლსტოის რომანებისადმი დამოკიდებულის თავისებურებანი მისი ეპოქის და პირადი 
შეხედულებების ჭრილში. 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი

1
მოდებაძე ირინე

საზღვრების მოშლა და კულტურული 
იდენტობის პრობლემა (საქართველოს 
რუსულენოვანი მწერლობა XX-XXI 
საუკუნეთა მიჯნაზე)

თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2019, 24-26 

https://doi.org/10.29252/iarll.13.65
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6.1. საქართველოში
6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 ტ.მეგრელიშვილ

ი, ი.მოდებაძე
Русскоязычная литература Грузии: от традиционных 
дискурсивных практик к транскультурализму / 
საქართველოს რუსულენოვანი ლიტერატურა: 
ტრადიციული დისკურსიული პრაქტიკებიდან 
ტრანსკულტურალიზმამდე / - რუსულ ენაზე

INSTITUTE OF 
NEOPHILOLOGY OF THE 

POMORSKY ACADEMY IN 
SLUPSK (პოლონეთი, სლუპსკი),

2019, 6-7 ივნისი
2 ი.მოდებაძე Трансмутации XXI века: Графический роман Давида 

Мачавариани "Шота Руставели. Витязь в тигровой 
шкуре" / XXI საუკუნის ტრანსმუტაციები: დავიდ 
მაჭავარიანის გრაფიკული რომანი "შოთა რუსთაველი. 
ვეფხისტყაოსანი" - რუსულ ენაზე

სომხეთი, ერევნის ენებისა და 
სოციალური მეცნიერების 
ბრიუსოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 
24-25 ოქტომბერი

3 ი.მოდებაძე Грузия-Россия: интертекстуальность как 
межкультурный диалог 21 века / საქართველო-
რუსეთი: ინტერტექსტუალობა როგორც 21 საუკუნის 
კულტურათაშორისო დიალოგი/- რუსულ ენაზე

სომხეთი, ერევნის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 

24-25 ოქტომბერი

4 ირინე 
მმოდებაძე,
თამარ 
ციციშვილი

Парадоксы советского дискурса 30-х годов: от 
библейской метафоры к идеологеме вождя /30-ანი 
წლების საბჭოთა დისკურსის პარადოქსები: 
ბიბლიური მეთაფორიდან ბელადის 
იდეოლოგემამდე/ - რუსულ ენაზე

Черновицкий национальный 
университет им. Юрия 
Федьковича (უკრაინა), 
2019 წლის 5 ნოემბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1.  მოხსენებაში „Русскоязычная литература Грузии: от традиционных дискурсивных практик к 
транскультурализму /საქართველოს რუსულენოვანი ლიტერატურა: ტრადიციული დისკურსიული 
პრაქტიკებიდან ტრანსკულტურალიზმამდე /“ (ტ. მეგრელიშვილის თანაავტორობით) გაანალიზებულია 
საქართველოს რუსულენოვანი ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები, დასაბუთებულია 
თანამედროვე ტექსტებში ტრანსკულტურალური აზროვნების მაჩვენებლების არსებობა.

2.  მოხსენებაში „Трансмутации XXI века: Графический роман Давида Мачавариани "Шота Руставели. Витязь в 
тигровой шкуре / XXI საუკუნის ტრანსმუტაციები: დავიდ მაჭავარიანის გრაფიკული რომანი "შოთა 
რუსთაველი. ვეფხისტყაოსანი“ მიმოხილულია რუსთაველის პოემის ილუსტრირების ისტორია, კულტურული 
ეპოქების ჭრილში გაანალიზებულია მატი ძირითადი ტენდენციები, შესწავლილია დავიდ მაჭავარიანის 
გრაფიკული რომანი (კომიქსის) მემკვიდრეობითი და ნოვატორული თავისებურებანი.

3.  მოხსენების „Грузия-Россия: интертекстуальность как межкультурный диалог 21 века / საქართველო-
რუსეთი: ინტერტექსტუალობა როგორც 21 საუკუნის კულტურათაშორისო დიალოგი/“ ტექსტი 
გამოქვეყნებულია სომხეთში.

4.  მოხსენებაში „Парадоксы советского дискурса 30-х годов: от библейской метафоры к идеологеме вождя /30-
ანი წლების საბჭოთა დისკურსის პარადოქსები: ბიბლიური მეთაფორიდან ბელადის იდეოლოგემამდე/“ (თ. 
ციციშვილის თანაავტორობით) გაანალიზებულია ბიბლიური მეტაფორების „ნათლის სვეტი“ და „ნათლის 
ბურჯი“-ს ტრანსფორმირება შ. ადიანის მოთხრობაში „ქარბუქი“.

     
 
მაია ნაჭყებია

სექტემბერი

მოხსენება გამოქვეყნებულია
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1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

Maia Nachkebia, Theme of 
the Original Sin in 
Georgian Baroque 
Literature

Pro Georgia. Journal of 
Kartvelological Studies, # 29, p:  
109-118; University of Warsaw 
2019 (Index Copernicus).

ISSN 1230-1604

მაია ნაჭყებია 
დისიდენტობიდან 
პრეზიდენტობამდე: 
ვაცლავ ჰაველი და 
ზვიად გამსახურდია 
(ინგლისურ ენაზე)

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 
1980-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
მასალები. ნაწილი მეორე, 
თბილისი 2019;  გვ. 36–42

ISSN 1987-5363

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

1 მაია ნაჭყებია 
დისიდენტობიდან 
პრეზიდენტობამდე: 
ვაცლავ ჰაველი და 
ზვიად გამსახურდია 
(ინგლისურ ენაზე)

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 
1980-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები 
და ლიტერატურული 
დისკურსი. თბილისი, 25–27 
სექტემბერი, 2019

ISSN 1987-5363

2 მაია ნაჭყებია 
სლოვაკური სასკოლო 
პიესა ქეთევან 
დედოფლის შესახებ

წმინდა გრიგოლ ფერაძის I 
საერთაშორისო 
კონფერენცია საქართველო 
და ქრისტიანობა მიძღვნილი 
წმ. გრიგოლ ფერაძის 
დაბადების 120 
წლისთავისადმი.  თბილისი 

იბეჭდება წმინდა გრიგოლ 
ფერაძის I საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალებში



55

_ ბაკურციცე, 11–13 
სექტემბერი,  2019

3

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
მაია ნაჭყებია თსუ შოთა რუსთაველის 

სახელობის ქართული 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტი. შოთა 
ნიშნიანიძისადმი 
მიძღვნილი 
ლექსმცოდნეობის XIII 
სამეცნიერო სესია. 20-21 
ივნისი, 2019.  

იბეჭდება ლექსმცოდნეობის 
XIII სამეცნიერო სესიის 
მასალებში. 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1.

 №

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი) პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

figuruli poezia // Janrebi. gadacemulia dasabeWdad 
უახლეს თანამედროვე კვლევებზე დაყრდნობით ნაშრომში განხილულია ფიგურული ლექსების 
განვითარების ისტორია ელინისტური ტექნოპეგნიებიდან დაწყებული XX პირველი ათწლეული 
ჩათვლით. ნაშრომში ნაჩვენებია ნახტის ფორმით შექმნილი ლექსის _ ფიგურული ლექსისი 
გენეზისი, ქრონოლოგიურ ჭრილშია მოცემული მისი განვითარების ისტორია და ეტაპები, 
ფიგურული ლექსის ფორმები: ტექნოპეგნიები, კარმინა ფიგურატა და კალიგრამები. ფიგურული 
პოეზია არასოდეს ყოფილა წამყვანი ჟანრი, მაგრამ საუკუნეების განმავლობაში მის მიმართ 
ინტერესი არ ნელდებოდა და მისი ფორმები სულ უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდებოდა.  
ნაშრომში ნაჩვენებია და განმარტებულია თვითოელი ლიტერატურული ეპოქის დაინტერესება 
ფიგურული ლექსით.  რენესანსის ეპოქაში ინტერესი ტექნოპეგნიბის მიმართ აიხსნება საერთოდ 
აღორძინების დამოკიდებულებით კლასიკური ლიტერატურისადმი, ანტიკური სამყაროს 
ღირებულებებთან დაბრუნებით, რომელსაც რენესანსის წარმომადგენლები მისაბაძ ნიმუშად 
სახავდნენ. ფიგურული პოეზიის განსაკუთრებული პოპულარობა კი ბაროკოს პერიოდს 
უკავშირდება და ეს არ არის გასაკვირი: ბაროკო ისწრაფოდა წარმოსახვის განცვიფრებისკენ, მისი 
ესთეტიკისთვის სასიცხოხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ყოველივე უცნაური, უჩვეულო, 
„გადაპრანჭული” და „მანერული”. სავარაუდოა, რომ სწორედ ამიტომ შეითვისა ბაროკოს 
პოეზიამ ტექნოპეგნიები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჟანრი გართობასთან, თამაშთან არის 
დაკავშირებული, ბაროკოს პოეზიაში მას საკმაოდ კონკრეტული დატვირთვა ჰქონდა, ამ 
ფორმით შექმნილი პანეგირიკები, ეპიგრამები, ეპიტაფიები და, რაც მთავარია, რელიგიური 
განცდების გამომხატველი ტექნოპეგნიები სრულად პასუხობდა ამ ეპოქის სულისკვეთებასა, 
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განწყობას და მსოფლშეგრძნებას. რაც შეეხება კარმინა ფიგურატას, ფიგურულ ლექსს, რომელის 
შესაქმნელადაც რთული მათემატიკური გამოთვლები იყო საჭირო, იგი შუასაუკუნეების 
რელიგიურობას მოერგო და ამ ფორმით შექმნა რელიგიური სიმბოლოების სადიდებელი. XX 
საუკუნის პირველ ათწლეულებში ფიგურული პოეზიის ახალი ტალღა აპოლინერის 
“კალიგრამების” სახით გაფორმდა. ავანგარდის ერთ-ერთი მახასიათებელი ხომ ჟანრთა შორის 
საზღვერების მოშლისაკენ ლტოლვა და ლიტერატურისა და ხელოვნების ჰიბრიდული ფორმების 
შექმნაა. ახალი, ტექნიკური ეპოქის პირისპირ აპოლინერი ახალი გზების ძიებას ლექსის, ნახატის 
და მუსიკის სინთეზს უკავშირებდა და ეს პოეზიის გადარჩენის საშუალებად ესახებოდა. 
ნაშრომში განხილულია ევროპული და ქართული ვრცელი მასალა და ახლავს ილუსტრაციები.
2. კონკრეტული პოეზია // Janrebi. gadacemulia dasabeWdad 
ნაშრომში განხილულია კონკრეტილი პოეზიის ჩასახვა და მისი თავისებურებანი, ნაჩენებია, რომ 
კონკრეტული პოეზია, როგორც ლიტერატურის ექსპერიმენტული მიმართულებაა, მე-20 
საუკუნის მეორე ნახევარში ჩაისახა. ამ პერიოდში იგი ერთდროულად შვეიცარიაში, შვეციასა  და 
ბრაზილიაში გაჩნდა. 1960-იან წლებში კონკრეტულმა პოეზიამ სხვა ქვეყნებიც მოიცვა, ხოლო 
მისი აყვავება 1960-70-იან წლებზე მოდის, 1980-90 წლებში კი იგი ერწყმის ახალ ტექნოლოგიებს 
და დიზაინს. ხაზგასმულია, რომ კონკრეტულმა პოეზიამ საკუთარ თავზე აიღო ენის განახლების 
ამოცანა და ამიტომ კონკრეტული პოეზიის ენა აღარ იყო ფაქტების აღწერისა და გადაცემის, 
აზრებისა და ემოციების გამოხატვის საშუალება, ენა იქცა როგორც ლექსის მიზნად, ისევე მის 
საგანსაც. აღნიშნულია, რომ, კონკრეტული პოეზია ვიზუალური პოეზიაა, რომელის ყოველი 
ნამუშევარი განსაზღვრავს საკუთერ ფორმას და ვიზუალურად და სტრუქტურულად 
ორიგინალური და უნიკალურიც კი არის. ავტორი განხილავს კონკრეტული პოეზიის ერთ-ერთ 
ყველაზე ადრეული კოლექტივის, „ნოიგანდერების“ მანიფესტს. ამასთან, სტატია 
გამდიდრებულია მასალით მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების რუსული ავანგარდული პოეზიის 
წარმომადგენლის, ვასილი კამენსკის „რკინაბეტონის პოემებით”, რომლებიც ასევე კონკრეტულ 
პოეზიად განიხილება. სტატიას ახლავს ილუსტრაციები.

 
1.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სამეცნიერო თარგმანი
ი. ილინი. ნეობაროკოს ერა: ოთხმოციანი და ოთხმოცდაათიანი წლების პოსტმოდერნიზმი // 
ლიტერატურის თეორიის ქრესტომათია IV. თარგმანი და განმარტებანი. გადაცემულია 
დასაბეჭდადდ.
წინამდებარე თარგმანი წარმოადგენს თავს ილია ილინის წიგნიდან _ „პოსტმოდერნიზმი 
საწყისებიდან საუკუნის ბოლომდე: მეცნიერული მითის ევოლუცია“ (1998). მონოგრაფიაში  წინა 
პლანზეა წამოწეული ჟაკ ლაკანის ფსიქოლოგიური თეორიები და მათი აღქმა 
პოსტმოდერნიზმის თეორეტიკოსების მიერ, მემარცხენე დეკონსტრუქტივიზმი, ინგლისური 
პოსტსტრუქტურალიზმი, „სოციალური ტექსტის“ და „კულტურის კრიტიკის“ თეორიები, 
ფემინიზმი, თანამედროვე კულტურის „ნეობაროკოულობა“, ახალი თეატრალური კულტურა და, 
შესაბამისად, თეატრალურობა, როგორც თანამედროვე სამყაროს თვისება. წიგნში ასევე 
განხილულია პოსტმოდერნიზმის ეპოქის „დასაწყისის და დასასრულის“ საკითხი, პრობლემა 
მისი ისტორიული საზღვრებისა, მისი ამოწურულობისა და მის მიერ გახსნილი ახალი 
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პერსპექტივებისა. წინამდებარე თავში ავტორი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ 
ლიტერატურისმცოდნეობა  თეორიული დისკურსის ექსპორტიორი გახდა, მაშინ როდესაც სხვა 
დისციპლინებმა: სამართალმა, ანთროპოლოგიამ, ხელოვნების ისტორიამ, ფსიქოანალიზმაც კი, 
ცნობად მიიღეს ის მიღწევები, რასაც ლიტერატურის კრიტიკოსები „თეორიას“ უწოდებენ და მას 
თავისი საკუთარი კვლევების სტიმულირებისთვის მიმართეს. საკითხები, რომლებიც ილინის 
ყურადღების სფეროში ექცევა,  შემდეგია: თანამედროვეობის პოსტმოდერნისტული სახე, 
„კულტურული პრაქტიკების“ შესწავლა, „კულტურული გაუცნობიერებელი“, 
ლიტერატურულობა, როგორც სამყაროსთვის აზრის მიცემა, „სპექტაკლის საზოგადოება“, „შოუ-
ძალაუფლება“ _ კონცენტრირებული და დიფუზიური,შოუ აუქმებს ისტორიას, ნეობაროკო და 
მისი ნიშნები, „ნაკეცი _ ოთხმოციანების პრინციპი“, „ტომობრივი კულტურა“, „ესთეზისი“ 
მაფუსოლის მიხედვით: სამყაროს განჯადოება და ხელახალი მოჯადოება.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიის სათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლო
ბა

გვერდები
ს 

რაოდენო
ბა

1
2
3

მაია 
ნაჭყებია

დისიდენტობიდა
ნ 

პრეზიდებტობამ
დე: ვაცლავ 

ჰაველი და ზვიად 
გამსახურდია 
(ინგლისურ 

ენაზე)
ISSN 1987-5363

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 

ლიტერატურათმცოდნეო
ბის თანამედროვე 

პრობლემები. 1980-90-
იანი წლების 

პოლიტიკური 
მოვლენები და 

ლიტერატურული 
დისკურსი. მასალები. 

ნაწილი მეორე, თბილისი 
2019

თსუ შოთა 
რუსთაველის 

ქართული 
ლიტერატურ

ის 
ინსტიტუტი

თბილისი

7

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
დისიდენტობიდან პრეზიდებტობამდე: ვაცლავ ჰაველი და ზვიად გამსახურდია 

მე–20 საუკუნის მიწურულს, ტოტალიტარული რეჟიმების დამხობას ყოფილ 
საბჭოთა კავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, მოჰყვა რადიკალური ცვლილებები: ამ 
სახელმწიფოების უმაღლესი ხელისუფალნი ყოფილი დისიდენტები გახდნენ.  
სწორედ ამ დროს, გასული საუკინის 80–იანი წლების მიწურულს და 90–იანი წლების 
დასაწყისში ჩეხოსლოვაკიასა და საქართველოში თავის სამშობლოში კარგად 
ცნობილი პიროვნებები, ინტელექტუალები, ყოფილი დისიდენტები მოვიდნენ 
სახელმწიფოს სათავეში: ვაცლავ ჰაველი _ ყოფილ ჩეხოსლოვაკიაში  
(ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტი 1989–1992; ჩეხეთის პრეზიდენტი 1993–2003) და 
ზვიად გამსახურდია _ საქართველოში (საქართველოს პრეზიდენტი 1991–1992). 
სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ტოტალიტარული რეჟიმების პირობებში ზვიად 
გამსახურდიასა და ვაცლავ ჰაველის დისიდენტურ საქმიანობას და მათ 
ინტელექტუალურ მოღვაწეობას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა 
საზოგადოების გამოღვიძებისთვის. თავისი მოღვაწეობით მათ ტოტალიტარული 
რეჟიმის პირობებში არა მხოლოდ ერის სულიერ, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში შეიტანეს წვლილი, არამედ მის სულიერ აღორძინებაშიც.
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
5.1. 5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

Maia 
Nachkebia,

Theme of the 
Original Sin in 

Georgian Baroque 
Literature

ISSN 1230-1604

Pro Georgia. 
Journal of 

Kartvelological 
Studies, # 29, 
2019 (Index 
Copernicus),

Warsaw , 
University of 

Warsaw

10

პირველცოდვის თემა ქართული ბაროკოს ლიტერატურაში. ანოტაცია.
ნაშრომში ბაროკოს ლიტერატურის კონტექსტში განხილულია პირველცოდვის თემა 
არჩილ მეორეს “გაბაასება კაცისა და სოფლისაში””და “ქართლის ჭირის” ავტორის, 
დავით გურამიშვილის “კაცისა და საწუთროს ცილობაში”. ორივე ნაწარმოები გაბაასების 
ჟანრს მიეკუთვნება. ავტორი ასაბუთებს, რომ “ე.წ. აღორძინების ხანის” ქართული 
ლიტერატურა თავისი არისთ, თემებითა და მოტივებით შეესაბამება ევროპული 
ბაროკოს ლიტერატურას. ცხოვრების სიმუხთლე, სიცრუე, წარმავლობა და უნდობლობა 
მე-17-მე-18 საუკუნეების ქართველ ავტორთა შემოქმედებაში ერთ-ერთი წამყვანი 
მოტივია, რომელსაც კ. კეკელიძე “სოფლის მდურვის” მოტივი უწოდა. პესიმისტურ 
განწყობას მწერლებში ერთი მხრივ იმდროინდელი საქართველოს მძიმე პოლიტიკური 
მდგომარეობა იწვევდა: ირანისა და ოსმალეთის ბატონობა მე-17 საუკუნეში, 
დანაწევრებული საქართველო, შინა კონფლიქტები, მეორე მხრივ კი პირადი ცხოვრების 
ტრაგიკული პერიპეტიები. თავსადტეხილი უბედურების მიზეზს მწერლები 
ადამიანების მიერ ქრისტიანული ნორმების დარღვევაში და ცოდვებში ხედავდნენ და 
შესაბამისად გამოსავალსაც რელიგიური დოდმების დაცვის აუცილებლობაში 
სახავდნენ. რელიგიური დაპირისპირებებისა და „ოცდაათწლიანი” ომის ქარცეცხლში 
გახვეულ ევროპაშიც მძიმე ატმოსფერო სუფევდა. უიმედობითა და სამყაროს 
წარმავლობით შეძრწუნებული ევროპელი ავტორები თავისი განცდების გამოსახატად 
რელიგიურ თემებს მიმართავდნენ. ბაროკოს ავტორების ინსპირაციის წყარო ხშირად იყო 
ძველი და ახალი აღთქმიდან აღებული სიუჟეტები, „ფსალმუნები“, „ეკლესიასტე“. 
ავტორებს შორის პოპულარობით სარგებლობდა ადამისა და ევას ბიბლიური ამბავი  (დუ 
ბარტა, ვან ვონდელი, ჯ.მილტონი). არჩილ II და გურამიშვილი თავის ნაწარმოებებში 
სოფლის ცვალებადომის, არამდგრადობის და სიავის მიზეზის ძიებას იწყებენ და მას 
პირველცოდვას უკავშირებენ. ორივე პოემებში პერსონაჟებად გამოყვანილნი არიან 
“კაცი” და “სოფელი, საწუთრო”. ავტორების დასკვნა ასეთია: ადამიანთა მოდგმა 
უბედურია იმიტომ, რომ ადამმა და ევამ ღვთის მცნება. გამოტანილია დასკვნა, რომ  
არჩილისა და გურამიშვილის ეს ნაწარმოებები იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ მათში 
უშუალოდ ის საკითხია დამუშავებული, რომელზეც მკაფიოდ გადის ზღვარი 
რენესანსისა და ბაროკოს ადამიანის კონცეფციას შორის. ამ ორ ნაწარმოებში მკაფიოდ 
არის გამოხატული ბაროკოს ეპოქის უმნიშვნელოვანესი იდეა: ადამიანი „სოფლის 
მბრძანებლიდან”, რაც ადამიანის რენესანსული კონცეფციაა, თავისი მანკიერი 
თვისებების გამო გადაიქცა „სოფლის ყმად“. ავტორი ასაბუთებს, რომ პირველცოდვის 
თემის დამუშავება მე-17-მე-18 საუკუნეების ქართულ ლიტერატურაში ადასტურებს, რომ 
ამ პერიოდის ქართული ლიტერატურა ევროპული ბაროკოს მსოფლმხედველობის 
გამზიარებელი და მატარებელია. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1

2

3

მაია ნაჭყებია

მაია ნაჭყებია

მაია ნაჭყებია

სლოვაკური სასკოლო პიესა 
ქეთევან დედოფლის შესახებ
From Dissidence to Presidency: 
Vaclav Havel and Zviad 
Gamsakhurdiaდისიდენტობი
დან პრეზიდენტობამდე: 
ვაცლავ ჰაველი და ზვიად 
გამსახურდია (ინგლისურ 
ენაზე)

კონკრეტული პოეზია: 
ლიტერატურული 
მანიფესტიდან საპილოტე 
გეგმამდე

11–13 სექტემბერი, 2019, 
თბილისი–ბაკურციხე.

25–27 სექტემბერი, 2019, 
თბილისი.

20-21 ივნისი, 2019, 
თბილისი.  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

1. სლოვაკური სასკოლო პიესა ქეთევან დედოფლის შესახებ. ანოტაცია. სტატია 
გადაცემულია და იბეჭდება  წმინდა გრიგოლ ფერაძის I საერთაშორისო კონფერენციის 
მასალებში

ევროპის მხატვრულ ლიტერატურაში ქართული თემის შეჭრა ისეთ დიდ პიროვნებასთან არის 
დაკავშირებული, როგორც ქეთევან დედოფალია. 1624 წელს შაჰ-აბას პირველის კარზე 
ქართველი დედოფლის მოწამებრივი აღსასრულის ისტორიულმა ფაქტმა ფართო გამოხმაურება 
ჰპოვა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების როგორც საისტორიო ხასიათის, ისე მხატვრულ 
ნაწარმოებებში. ქეთევანის სახე აისახა გერმანელი დრამატურგის _ ანდრეას გრიფიუსის 
ტრაგედიაში _ „ქეთევან (კატერინა) ქართველი, ანუ გაუტეხელი სიმტკიცე" (1657), ხოლო 1701 
წელს კი სლოვაკეთში, ქალაქ სკალიცას იეზუიტურ გიმნაზიაში დაიდგა სასკოლო პიესა ქეთევან 
დედოფლის შესახებ სათაურით _ `კატერინა (ქეთევანი), ქართველთა დედოფალი, თავისივე 
სისხლით შემკული, სცენაზე წარმოდგენილი" / Caterina, královna gurzianská, vlastní krve ozdobená, 
na divadlo predstavená”. სტატიაში განხილულია სასკოლო პიესების რაობა და დანიშნულება, 
აღნიშნულია, რომ პიესის სრულ ტექსტს ჩვენამდე არ მოუღწევია, შემონახულია მისი 
სინოფსისი სლოვაკურ (სლოვაკიზირებულ ჩეხურ) ენაზე. მითითებულია, რომ განხილული 
სასკოლო პიესის ავტორი უცნობია, მოცემულია პიესის სტრუქტურა და შინაარსი. სტატიის 
ავტორი მიუთიტებს, რომ პიესაში წარმოდგენილი ქართველი დედოფალი სარწმუნოებისა და 
მამულის ერთგულების სიმბოლო და მაგალითი უნდა ყოფილიყო მაყურებლისათვის, ხოლო 
ახალგაზრდობისათვის _ მაღალი ზნეობის მისაბაძი ნიმუში. აღსანიშნავია, რომ სინოფსისი 
შეიცავს `მოკლე ისტორიულ წანათქმას”, რომელშიც აღწერილია ის მოვლენები, რომელთა 
ფონზეც მიმდინარეობს მოქმედება და აგრეთვე მაყურებელს უქმნის წარმოდგენას იმ შორეული 
ქვეყნების (საქართველო, ირანი) შესახებ სადაც მოქმედება ვითარდება და საიდანაც არიან 
პიესის მოქმედი პირები. საგულისხმოა, რომ ავტორი აგრეთვე ასახელებს იმ ისტორიულ 
წყაროებს, რომლებითაც ისარგებლა. სტატიაში განხილულია ქეთევან დედოფალის 
აღმსარებლობის საკითხი პიესის და ისტორიული წყაროების მიხედვით. 

2. კონკრეტული პოეზია: ლიტერატურული მანიფესტიდან საპილოტე გეგმამდე. ანოტაცია. 
სტატია იბეჭდება შოთა ნიშნიანიძისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის XIII სამეცნიერო 
სესიის მასალებში
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სტატიაში განხილულია პირველ ლიტერატურულ მანიფესტად აღიარებული `ფრანგული ენის 
დაცვისა და ხოტბა” (1549) და მისი შექმნიდან 400 წლის შემდეგ, მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში 
ბრაზილიელი პოეტების ჯგუფის, `ნოიგანდერების” მიერ გამოქვეყნებული მანიფესტი 
ეპატაჟური სათაურით, რომელიც ასე ჟღერს: `საპილოტე გეგმა კონკრეტული პოეზიისთვის 
1953-1958”. სტატიაში განხილულია კონკრეტული პოეზიის თავისებურებანი, აღნიშნულია, 
რომ კონკრეტული პოეზიის ტექსტები სივრცულად სტრუქტურირებული ლექსებია, რომლებიც 
ხშირად მხოლოდ ერთი სიტყვისგან ან ფრაზისგან შედგება და განსაკუთრებულ ყურადღებას 
აქცევს ტექსტური გამოსახულებების სივრცით ორგანიზებას. ავტორი იკვლევს მანიფესტის 
სათაურში გამოტანილ ტექნიკურ ტერმინს „საპილოტე გეგმა“ და მას უკავშირებს მე–20 
საუკუნის 50-იანი წლების ბრაზილიის პილიტიკურ-ეკონომიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან 
მოვლენას, ბრაზილიის ახალი დედაქალაქის _ ბრაზილიის მშენებლობას, რომელიც 1956-1960 
წლებში განხორციელდა, როგორც ქვეყნის მოდერნიზაციის პროექტი. ბრაზილიის მომავალი 
დედაქალაქის, ქალაქ ბრაზილიის მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოცხადებულ კონკურსში 
გაიმარჯვა `საპილოტე გეგმამ ბრაზილიისთვის”. სტატიის ავტორი ხაზს უსვამს, რომ 
`ნოიგანდერების” `საპილოტე გეგმა კონკრეტული პოეზიისთვის 1953-1958”  დროში ემთხვევა 
ბრაზილიაში სახელმწიფო მნიშვნელობის უდიდეს მოვლენას: ახალი დედაქალაქის _ 
ბრაზილიის _ მშენებლობას და შესაბამისად, `საპილოტე გეგმას ბრაზილიისთვის” და ევლებს 
პარალელს: ახალი ტიპის დედაქალაქი _ ახალი ტიპის პოეზია. სათაურების ეს პარალელიზმი 
შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნდათ `ნოიგანდერებს” 
ახალი ტიპის პოეზიის შექმნა. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ რენესანსის ეპოქაში ფრანგმა 
პოეტმა ჟოაშენ დიუ ბელემ (1522-1560) შექმნა თავისი ტრაქტატი `ფრანგული ენის დაცვა და 
ხოტბა” (1549) რომელიც ეროვნული ენისა და ლიტერატურის განვითარებას სახელმწიფო 
მნიშვნელობის საკითხად მიიჩნევდა, მე-20 საუკუნის შუა წლებში ბრაზილელი 
კონკრეტისტების მანიფესტში ფორმულირებული მიზნები კი ფორმალური უნივერსალური 
ენის ძიებაზეა ორიენტირებული.

     
კონსტანტინე ბრეგაძე

შოთა   რუსთაველის  ქართული  ლიტერატურის  ინსტიტუტი

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, 

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 ავტორთა ჯგუფი: 
კონსტანტინე 
ბრეგაძე, გაგა 
ლომიძე, ირაკლი 
კენჭოშვილი, თამარ 
ციციშვილი, ირინა 
მოდებაძე, მედეა 
მუსხელიშვილი

„სტალინის 
იდეოლოგემა  და  
მითოლოგემა  
ქართულ საბჭოთა  და 
 ემიგრანტულ  
ლიტერატურაში“ (ორ 
ტომად) (რედ. 
კონსტანტინე ბრეგაძე, 
გაგა ლომიძე)
ISBN  978-9941-485-57-
2

თბილისი, 
„მწიგნობარი“

315
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ორნაწილიანი მონოგრაფია სათაურით „სტალინის იდეოლოგემა  და  მითოლოგემა  ქართულ 
საბჭოთა  და  ემიგრანტულ  ლიტერატურაში“ (მეორე ტომს თან ერთვის საარქივო მასალა) დიდ 
დახმარებას გაუწევს როგორც უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 
სტუდენტებს, ისე პედაგოგებს, ზოგადად, ფართო მკითხველ საზოგადოებასა და ქართველ თუ 
უცხოელ მკვლევარებს. ორტომეული მონოგრაფია ხელს შეუწყობს მომავალი თაობების 
შეგნების ამაღლებას სტალინისტური მემკვიდრეობის გადაფასების თვალსაზრისით. 
ვფიქრობთ, აღნიშნული მონოგრაფია ბიძგს მისცემს მომავალ ფართომასშტაბიან მეცნიერულ 
კვლევებს სტალინის პიროვნებისა და სტალინიზმის ფენომენის შემდგომი მრავალმხრივი 
ანალიზის თვალსაზრისით, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს სტალინის კულტის საბოლოო 
დაძლევას ქართველთა ცნობიერებაში. ორტომეულ მონოგრაფიაში პირველად მოხდა 
სატალინის იდეოლოგემისა და მითოლოგემის კომპლექსური შესწავლა, ამიტომ ვფიქრობთ, 
რომ მნიშვნელოვნია მისი შედეგები მკვლევართათვის. ბევრი თვალსაზრისით პირველად იქნა 
გამოკვლეული არაერთი საკითხი, რაც არც დასავლურ და არც ქართულ მეცნიერებაში აქამდე არ 
განუხილავთ - მაგ., სტალინის საკრალიზაციის პროცესში საკუთრივ ქართული 
ლიტერატურული დისკურის ფუნქციონირება, რაც, ერთი მხრივ, ეყრდნობა სახარებისეულ და 
ბიბლიურ სიმბოლიკასა და ალუზიებს, მეორე მხრივ, ქართული ფოლკლორისა და მითოსის 
სახისმეტყველებას. მონოგრფია ხელმისაწვდომია საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, 
ვინაიდან წიგნს ერთვის თითოეული სტატიის ვრცელი ინგლისურენოვანი რეზიუმეები. 
ვფიქრობთ,  აქამდე დაუმუშავებელი მასალის ანალიზისა თუ ზოგჯერ ინოვაციური 
მიდგომების გამო,  მონოგრაფიას გვერდს ვერ აუვლიან საკითხით დაინტერესებული ქართველი 
თუ უცხოელი მკვლევარები.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობ
ა

გვერდები
ს 

რაოდენობ
ა

1 კონსტანტინ
ე ბრეგაძე

“იდეოლოგიური 
დისკურსის 
ფუნქციონირება 
ტოტალიტარულ
ი რეჟიმის 
ოფიციალურ 
ტექსტებში 
(სტალინის 60 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილი 
კრებულის 

„სჯანი“. ჟურნალი 
ლიტერატურის 
თეორიასა და 
კომპარატივისტიკაშ
ი,  # 20/I

თბილისი, 
ლიტერატური

ს 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობ

ა 

27 გვ.
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2

კონსტანტინ
ე ბრეგაძე

მასალების  
მიხედვით)” (გვ. 
68-95)   
ISSN 1512-2514

„სტალინიზმის 
დეკონსტრუქცია 
და ანტირუსულ-
ანტიკოლონიურ
ი დისკურსი 
გურამ 
რჩეულიშვილის 
ნოველაში 
სკოლიდან 
გამოვარდნილი 
ბავშვები“ 
(იბეჭდება)

„ლიტერატურული 
ძიებანი“,  XL

თბილისი, 
ლიტერატური

ს 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობ

ა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. გამოკვლევაში სტალინის საიუბილეო კრებულის “60 წელი დიდი სტალინის 
დაბადებიდან” მასალებზე დაყრდნობით გაანალიზებულია, თუ როგორ 
ფუნქციონირებს  ტოტალიტარული რეჟიმის დროს შედგენილ ოფიციალურ ტექსტებში 
იდეოლოგიური დისკურსი. გამოკვლევის თეორიულ ბაზისად აღებულია მიშელ ფუკოს 
დისკურსის თეორია, რომელიც მან, უპირველეს ყოვლისა, გადმოსცა ნაშრომში 
“დისკურსის წყობა”.  ფუკოს მიხედვით, დისკურსი არის ძალაუფლებრივი შინაარსის 
შემცველი ენობრივი ელემენტების თანმიმდევრული წყება, რომლის საფუძველზეც 
აღზევებული ძალაუფლებრივი სისტემები თუ გაბატონებული პოლიტიკური რეჟიმები 
(მათ შორის, ტოტალიტარული რეჟიმები), ერთი მხრივ, აკონტროლებენ მასებს და 
პოლიტიკურად აღზრდიან მათ, მეორე მხრივ, ანეიტრალებენ და აუქმებენ სხვა, უცხო, 
არასასურველ დისკურსებს.
მ. ფუკო იმთავითვე უსვამს ხაზს, რომ დისკურსის წარმოებისა და მისი კონტროლის 
წყარო კონკრეტული ინსტიტუციები და სისტემებია, რაც ნიშნავს იმას, რომ დისკურსი 
იმთავითვე ვლინდება, როგორც ძალაუფლების მატარებელი მექანიზმი, რომლის 
საფუძველზეც უკუგდებული და განეიტრალებულია ის დისკურსები, რომლებიც 
გაბატონებული ინსტიტუციისა და სისტემის მიღმა მოქმედებენ. დომინანტი 
დისკურსის საფუძველზე კი ხორციელდება პროცედურები, რომელთა საშუალებითაც 
გაიცხრილება, ნეიტრალდება და უქმდება ანტიდისკურსები _ ოპოზიციური, ან 
ალტერნატიული დისკურსები. ეს პროცედურებია:
a)  აკრძალვა, 
b)  გამიჯვნა/იზოლირება/მარგინალიზება, 
c) სრული ჭეშმარიტების ფლობის მუდმივი ხაზგასმა (ნება ჭეშმარიტებისადმი).
     შესაბამისად, ვიღებთ ვითარებას, როდესაც პოლიტიკურ სივრცეში მოცემულია 
დისკურსთა უსასრულო დაპირისპირებანი _ ნიცშეს ანალოგიით თუ ვიტყვით, ამ 
სივრცეში მუდმივადაა დისკურსი დისკურსიის წინააღმდეგ მიმართული. ვინაიდან 
პოლიტიკური სივრცე ეს არის ძალადობისა და ძალაუფლებისკენ პათოლოგიური 
სწრაფვის მარად ერთი და იგივე გამოვლინების სივრცე, ძალაუფლების ეფექტურად 
განვითარების ინსტრუმენტად და მექანიზმად აქ მუდმივად გამოყენებულია ენობრივი 
დისკურსები, რომელთა საფუძველზეც “მეცნიერულად”, რაციონალურად, 
მიზანმიმართულად, მკვეთრად და მკაცრი სინტაგმატური წყობით 
გადმოცემულია/გამოხატულია ფუნდამენტური ლოგოცენტრისტული ნარატივიდან, 
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ერთიანი იდეოლოგიური კონსტრუქტიდან თუ ტრადიციული ეპისტემედან მომდინარე 
პოლიტიკური თუ რელიგიური დამოძღვრა, აღზრდა, ფუკოს ანალოგიით თუ ვიტყვით 
_ “პასტორალიზება”.     
ახლა ვნახოთ, თუ რა მექანიზმების საფუძველზე ფუნქციონირებს დისკურსი 
სტატიებისა თუ მოხსენებების კრებულში, (1940), რომელიც სტალინის 60 წლის 
იუბილეს მიეძღვნა. კრებულის პირველივე გვერდები, უფრო სწორად, თავფურცლები 
ზედმიწევნით ავლენენ იმ დისკურსულ თვისებებს, რაც მომდინარეობს ე. წ. 
“დისკურსული საზოგადოებებისაგან” (Fოუცაულტ 1974: 27),  შესაბამისად, მათში 
აკუმულირებული დოქტრინებიდან და მათ ფარგლებში მოქმედი ინსტიტუციებიდან: 
კერძოდ, იმთავითვე იკვეთება, რომ კრებული კონკრეტული ინსტიტუციის დაკვეთაა და 
ის მომზადდა ლინგვისტური სელექციის, ფილტრაციისა და დოქტრინაციის 
პრინციპების  მიხედვით „დისკურსული საზოგადოებების“ ორ სექტორში _ ერთი მხრივ, 
მომზადდა მარქს-ენგელს-ლენინის ინსტიტუტსა და სახელმწიფო გამომცემლობის 
პოლიტლიტერატურის სექტორში, მეორე მხრივ, კომუნისტურ (ბოლშევიკურ) 
პარტიაში.E ერთგანაც და მეორეგანაც გათვალისწინებულია დოქტრინა, 
დოქტრინალურობა, რაც გაცხადებულია კრებულის პირველსავე თავფურცელზე 
მოცემულ ლოზუნგში “პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით!”. ეს ლოზუნგი 
დოქტრინალური ბუნებისაა, ვინაიდან იგი შემოიკრებს ფართო მასებს ერთადერთი 
ღირებულების – პროლეტარიატის _ ქვეშ და სწორედ ამ ღირებულების გარშემო ხდება 
დისკურსირებული მასების იდეური დარაზმვა და მათი თვითიდენტობის განსაზღვრა. 
შესაბამისად, დისკურსულ-დოგმატური სიტყვა პროლეტარიატი კრებულის ყველა 
ავტორისათვის დოგმატური აღმნიშვნელია და ჭეშმარიტების ცენტრი. მსგავსი 
ჭეშმარიტების ცენტრია სხვა დოგმატური აღმნიშვნელი _ სტალინი, რომელიც 
კრებულის მესამე თავფურცელზე გვხვდება სსრკ-ს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
ბრძანებულების ტექსტში. კრებულის ავტორები და გამომცემლები, ამგვარად, 
იმთავითვე თანხმდებიან იმაზე, რომ მათი დისკურსული ტექსტები იმუშავებს ამ ორი 
ამოსავალი დოქტრინალური გამონათქვამის – პროლეტარიატი და სტალინი  _ 
განვრცობისა და გავრცელების მიმართულებით.
კრებულში დოქტრინალური განვრცობა და გავრცელება, პირველ რიგში, უკავშირდება 
სტალინის პოლიტიკური ფიგურის, ბოლშევიკურ-კომუნისტური პარტიის, 
პროლეტარიატის, მარქს-ენგელს-ლენინის საკრალიზაციას, რაც ავტორების მიერ 
განხორციელებულია კონკრეტული დისკურსული ელემენტების საფუძველზე, რაც, 
თავის მხრივ, ეყრდნობა რელიგიური საკრალიზაციისა და ესქატოლოგიის ტრადიციას. 
ამასთან, ამ ტრადიციის გათვალისწინებით კრებულში ასევე განვითარებულია 
დიქოტომიური დაყოფა „მართლმორწმუნეებად“ (მაგ., ბოლშევიკები, პროლეტარიატი) 
და „მწვალებლებად“ (მაგ., მენშევიკები, ბურჟუაზია), ასევე განვითარებულია 
პოლიტიკური „ცოდვების“ მონანიებისა“ და პოლიტიკური „ცოდვებისაგან“ განწმენდის 
მორალური დოგმები და „რელიგიური“ პრაქტიკა. ამიტომ, კრებულის ყველა ტექსტში 
გამოყენებულია ერთი და იგივე დისკურსული მექანიზმები და ელემენტები, რომელთა 
საფუძველზეც განხორციელებულია სტალინის პოლიტიკური ფიგურის, ბოლშევიკურ-
კომუნისტური პარტიის, პროლეტარიატის, მარქს-ენგელს-ლენინის საკრალიზაცია და 
პოლიტიკური მორალიზება. კერძოდ:
a) ჰიპოსტაზირება, ანუ სტალინის ფიგურის ახალი მესიისა და ახალი უფლის რანგში 
აღზევება, რაც აღნიშნულია სიტყვით „მამა“, „ბელადი“; შესაბამისად, სტალინისდამი 
უშუალო მიმართვის ფორმა, რათა გაღრმავდეს სულიერი მამა-შვილური ერთობა 
ბელადსა და მასებს შორის, ყოველთვის „შენობითია“, მეორე გრამატიკულ პირშია _ 
„შენ...“ (შდრ.: „ბოლშევიკური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი შენი სამოცი 
წლისთავის Dდღეს მხურვალედ მოგესალმება შენ, პარტიისა და საბჭოთა ხალხის დიდ 
ბელადს“; კრებული... 1940: 7);
b) მარადიულობის დისკურსი _ სტალინი დრო-სივრცული კატეგორიების მიღმაა, მისი 
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არსი მარადიულია;
c) მოსეანური დისკურსი _ სტალინი, ვითარცა მოძღვარი და მასწავლებელი, რომელიც, 
როგორც თეორეტიკოსი, ახალ ჭეშმარიტ მცნებებსა და დოგმებს ქმნის მსოფლიო 
პროლეტარიატისათვის;
d) მზურნველი მამის დისკურსი _ მამა, რომელიც ძველი აღთქმის ღმერთივით ზრუნავს 
თავის „რჩეულ ერზე“ (პროლეტარიატზე, მშრომელებზე, გლეხებზე, „საბჭოთა 
ხალხზე“), ისტორიული ჟამიანობის დროს მუდამ მის გვერდით დგას, თანაუგრძნობს 
მას და მუდამ გადაარჩენს: „სტალინი სათუთად ზრუნავს ამხანაგებისათვის, 
მეგობრებისათვის, ხალხისათვის. იგი ლენინივით ანსახიერებს ადამიანისადმი უღრმეს 
სიყვარულს და თავდადებულ ბრძოლას მისი სრული განთავისუფლებისათვის, მისი 
ბედნიერებისათვის“ (კრებული... 1940: 71); 
e) პროლეტარიატი _ როგორც ახალი „რელიგიური თემი“, ახალი „მართლმორწმუნეები“;
f) პარტია _ ვითარცა ახალი „ეკლესია“, რომელიც ახალი ესქატოლოგიური ჟამისკენ _ 
კომუნიზმისკენ უსახავს გზას პროლეტარიატს;
g) „თეორეტიკოსები“: მარქსი, ენგელსი და ლენინი _ ვითარცა ახალი 
„წინასწარმეტყველები“, „მოციქულები“ და „მახარებლები“, რომელთაც არ უწერიათ 
„აღთქმული ქვეყნის“ _ კომუნიზმის დამყარების _ ხილვა და კომუნისტურ „სამოთხეში“ 
შესვლა („უდიდეს თეორეტიკოსებს _ მარქსსა და ენგელსს _ არ დასცალდათ თავიანთი 
იდეების განხორციელება ცხოვრებაში, არ დასცალდათ მათი განხორციელების ნაყოფის 
ნახვა“; კრებული... 1940, 65); 
h) პროლეტართა რევოლუციური ბრძოლა და ბოლშევიკთა იატაკქვეშა მოღვაწეობა, 
როგორც ახალი „რელიგიური“ ღვაწლი და „კატაკომბებში“ ახალი მისიონერობა;
i) ბურჟუაზიულ-რეაქციონერული ძალები, მენშევიკები, ტროცკისტები, სოციალ-
დემოკარტები და სხვ. _ ვითარცა ახალი „მწვალებლები“ და „სექტანტები“;
j)  მათგან გამიჯვნა, ვითარცა ცოდვებისაგან განწმენდა; 
k) ინდუსტრიალიზაცია, კოლექტივიზაცია _ ვითარცა ახალი „რელიგიური დოგმატები“; 
l)  კომუნიზმის დამყარება სოციალიზმის გზით, ვითარცა ახალი „ესქატოლოგია“.
ამგვარად, ტოტალიტარული რეჟიმის ფარგლებში შედგენილ ოფიციალურ 
იდეოლოგიურ  ტექსტებში დისკურსი ცალსახად მუშაობს პოლიტიკური ბელადის 
აპრიორული საკრალიზაციის მიმართულებით: კერძოდ, პოლიტიკური ბელადი 
ისტორიული სივრცის ფარგლებში აუცილებლობით გადაინაცვლებს მამის არქტიპულ 
ხატში და იგი იძენს მამა-ღმერთის ყველა ნიშან-თვისებას: იგია ყოფიერების 
პირველსაწყისი, დემიურგი – შემოქმედი ღმერთი, იგია მოძღვარი,  მასში და მასთანაა 
ჭეშმარიტება, იგია სასწაულმოქმდი და ყოვლისშემძლე, იგია მზრუნველი და მეოხი. 
შესაბამისად, პოლიტიკური ბელადი გადაიქცევა „ლოცვის“, თაყვანისცემისა და 
მსხვერპლშეწირვის ობიექტად. ამ მიზანდასახულობის გამო, ტოტალიტარული რეჟიმი 
და მისი ასავე საკრალიზებული ინსტიტუციები (პარტია) და სახელმწიფო აპარატი 
პრინციპულად ტრადიციულ რელიგიურ პარადიგმასა და დისკურსს ეყრდნობა (და ეს 
ორიენტირება აპრიორულია) და მასში შეაქვს ახალი რელიგიური შინაარსი – 
სეკულარიზებული თუ სეკულარული საკრალიზაცია, რაც ტოტალიტარული 
სახელმწიფოს იდეოლოგიის ფუნდამენტური დისკურსია.

2. ნოველაში (დაიწერა 1956 წელს, ხოლო პირველად დაიბეჭდა 1989 წელს 
“ლიტერატურული საქართველოს” 26 მაისის ნომერში) გურამ რჩეულიშვილმა განზრახ 
შეარჩია ექსპრესიონისტული სტილი და ეს მხოლოდ ასახვის ობიექტით _ 1956 წლის 
მარტის თბილისური ანტისაბჭოთა დემონსტრაციებითა და მიტინგებით ან იმ 
მომენტისათვის ჩვენში უკვე მოდური კინოსტილით _ არ იყო შთაგონებული. ნოველის 
ექსპრესიონისტული სტილი, როგორც ერთ-ერთი მოდერნისტული სტილი, 
იმპლიციტურად უპირისპირდება სტალინისტური ტოტალიტარული რეჟიმის 
იდეოლოგიისა და საბჭოთა სოცრეალისტური ესთეტიკის დიქტატს, ვინაიდან სწორედ 
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მოდერნიზმის ესთეტიკა და მსოფლმხედველობა წამოსწევს წინ პიროვნებას, მის 
ინდივიდუალიზმს, უკუაგდებს მიმეზისის პრინციპებს, ისწრაფვის ფორმალური 
ექსპერიმენტებისა და მკვეთრად ინდივიდუალური სტილისაკენ, რითაც მოდერნიზმი 
იმთავითვე უკუაგდებს საბჭოთა კოლექტივიზმსა და ფიურერიზმს. ამიტომაც იყო, რომ 
მოდერნისტული ესთეტიკა და მსოფლმხედველობა, როგორც ანტისაბჭოთა 
გამოვლინება, იმთავითვე უარყვეს საბჭოთა კავშირში, სოცრეალიზმის სახით ბრძოლა 
გამოუცხადეს მას და საბოლოოდ აკრძალეს 1932 წლის სსრკ-ის კომუნისტური პარტიის 
ცენტრალური კომიტეტის ცნობილი დადგენილებით “ლიტერატურულ-მხატვრული 
ორგანიზაციების გარდაქმნის შესახებ”. იმავე წელს მოწვეულმა ქართველ საბჭოთა 
მწერალთა კავშირმა მხარი დაუჭირა ამ დადგენილებას. საინტერესოა, რომ გერმანიაში 
1933 წელს ხელისუფლებაში მოსულმა ნაცისტებმა ბრძოლა გამოუცხადეს 
მოდერნისტულ და ავანგარდისტულ ხელოვნებასა და მწერლობას და შემდგომ 
ოფიციალურად აკრძალეს კიდეც. 
ექსპრესიონისტული სტილის შერჩევით გ. რჩეულიშვილმა, ერთი მხირვ, განაცხადა, 
რომ ქართული მოდერნიზმის (დაახლ. 1915-1932), ქართული მოდერნისტული პროზის 
პოეტიკის შეწყვეტილ ტრადიციას აგრძელებს, მეორე მხრივ, ხაზი გაუსვა ამ ტრადიციის 
რეაქტუალიზაციის აუცილებლობას, ვინაიდან სწორედ ეს სტილი შეესატყვისებოდა 50-
იან წლებში გამოსული ქართველი ახალგაზრდობის სულიერ მოთხოვნილებებს (ამით გ. 
რჩეულიშვილი ქართულ პროზაში საფუძველს უყრის ე. წ ახალ სუბიექტურობას); Dდა 
მესამეც: ეს სტილი მისთვის აღმოჩნდა ყველაზე ეფექტური მეთოდი ტოტალიტარული 
იდეოლოგიის დეკონსტრუქციისა და ნოველის ტექსტში ანტისტალინური, ანტისაბჭოთა 
დისკურსის ეფექტური განვითარებისათვის. 
გ. რჩეულიშვილის შემოქმედებაში თავისი ანტისტალინური, ანტისაბჭოთა და 
ანტიკოლონიური დისკურსით მკვეთრად გამოირჩევა ნოველა “სკოლიდან 
გამოვარდნილი ბავშვები”, რომელიც 1956 წლის 9 მარტის ცნობილ ამბებს ეძღვნება და 
ამ ტრაგიკული მოვლენითაა შთაგონებული. მაგრამ ნოველაში მთავარია არა საკუთრივ 
საბჭოთა ჯარების მიერ ქართველთა საპროტესტო დემონსტრაციის სისხლიანი 
დარბევის მხატვრული ასახვა (რაც საკმაოდ შთამბეჭდავადაა მოცემული), არამედ ამ 
მოვლენის ფონზე საქართველოს და ქართველი ერის ზოგადი ტრაგიკული 
მდგომარეობის წარმოჩენა, რაც გამოწვეულია ქართველი ერის იმ მომენტისათვის 150 
წლიანი კოლონიური მდგომარეობით (თუკი გავითვალისწინებთ ნოველის შექმნის 
თარიღს _ 1956 წელი). აქვე საჭიროა აღინიშნოს, რომ ნოველა არაა შექმნილი უშუალოდ 
9 მარტის მოვლენების ცხელ კვალზე, მძაფრ ემოციურ ფონზე (აქვე აღსანიშნავია, რომ 
თავად გ. რჩეულიშვილი ამ საპროტესტო დემონსტრაციების მონაწილე იყო), არამედ ამ 
მოვლენებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ, 1956 წლის შემოდგომაზე და ამდენად, 
რჩეულიშვილის ეს ნოველა არის თბილისში 9 მარტს დემონსტრაციის დარბევით 
ინსპირირებული არა უშუალო აფექტური ტექსტი-რეაქცია თავად ამ საპროტესტო 
მოვლენებზე, არამედ ქართველთა კოლონიური ყოფის და საბჭოთა ტოტალიტარული 
სისტემის ანტიადამიანური ბუნების ცნობიერი გააზრების, წარმოჩენისა და მხილების 
მხატვრულ-ლიტერატურული ცდა. თუმცა ამ კონკრეტულ ისტორიულ ფონზე, ჩემი 
აზრით, იკვეთება კიდევ უფრო გლობალური პრობლემატიკაც, სადაც უნდა 
ამოვიკითხოთ გ. რჩეულიშვილისეული “ანტიისტორიზმი” ან “სკეპტიკური 
ისტორიზმი”: კერძოდ, მის მიერ ნოველაში განცდილი მსოფლიო ისტორიული 
პროცესის ატელეოლოგიური ბუნება (ანტიჰეგელიანური ნაკადი) და ნოველაშივე 
წამოჭრილი ქართველი ერის უპერსპექტივობის საკითხი “ობიექტური გონით” 
არწარმართული ისტორიული პროცესის ფარგლებში. გ. რჩეულიშვილის 
“ანტიისტორიზმი”, ამავდროულად, ანტისაბჭოთა ბუნებისაცაა, ვინაიდან იგი 
საფუძველს აცლის ე. წ. დიალექტიკურ მატერიალიზმს ისტორიული პროცესის 
გაგებაში, რითაც უარყოფილია ისტორიის აღმავალი ხაზით საბოლოო მიზნისაკენ _ 
კომუნიზმისაკენ _ სვლა.
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ამიტომ, სრულიად ლოგიკურად მეჩვენება ავტორის ჟანრობრივი, სტილისტური და 
ნარატიული არჩევანი: ერთი მხრივ, ნოველის ჟანრი და მკვეთრად გამოხატული 
ექსპრესიონისტული სტილი (პარატაქსულობა, ფრაზის სიმკვეთრე, სინტაქსის 
ელიფსურობა, ინტენსივობა და კომპაქტურობა), მეორე მხრივ, ასევე 
ექსპრესიონისტული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი კადრირებისა  და 
მონტაჟის პრინციპით თხრობის აგება (ე. წ. კინოსტილი), რაც, ვფიქრობ, სრულიად 
ადეკვატურია არჩეული თემატიკისა და პრობლემატიკის გადმოსაცმად. 
ნოველაში, ერთი მხრივ, სრულიად აშკარაა ავტორისეული ანტისტალინური, 
ანტიკოლონიური და ანტირუსული ინტენცია, მაგრამ, მეორე მხრივ, რაც უმთავრესია, 
სწორედ ნოველის ფინალის გათვალისწინებით ვლინდება გ. რჩეულიშვილის 
თავისებური “ანტიისტორიზმიც”, ანუ, მისი ღრმად სკეპტიკური და ნიჰილისტური 
დამოკიდებულება თავად ისტორიული პროცესის ტელეოლოგიურობისა და ამ 
პროცესის ობიექტური გონის საფუძველზე წარმართულობისადმი: რუსის/საბჭოთა 
ტანკის მიერ ქართველი ბავშვების/სკოლის მოსწავლეების (შდრ., ბავშვი _ 
პირველსაწყისის, სიცოცხლის, მომავლის, ღვთიური საწყისის, პარადიზული ყოფის 
სიმბოლო და, ზოგადად, ხალხის ჟლეტა (ხალხის, რომელმაც წესით უნდა განავითაროს 
ისტორიული პროცესის ტელეოლოგიურობა და ისტორიის ფინალში ეზიაროს და 
განიცადოს ეთიკური ნეტარება სამართლებრივი სახელმწიფოს ფარგლებში, შდრ., 
შილერის პათეტიკური მოწოდება კაცობრიობისადმი _ “გადაეხვიეთ მილიონებო”/“შეიდ 
უმსცჰლუნგენ Mილლიონენ” მისი ცნობილი ლექსიდან “ოდა სიხარულისადმი”/“Aნ დიე 
Fრეუდე”), სწორედ ის იკონური მარკერებია, რომლითაც აღნიშნულია საკაცობრიო 
ისტორიის მსვლელობაში, უფრო ზუსტად, ისტორიის წრებრუნვაში (ნიცშე) 
გლობალური პოლიტიკური ძალაუფლების/ძალადობის/ძალმომრეობის ნების 
აპრიორული და უსასრულო, მარადგანმეორებადი დომინირება, რისი მეტაფორაცაა 
რუსული/საბჭოთა ტანკი.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის 
სათაური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობ
ა

გვერდების 
რაოდენობ

ა

1 კონსტანტინ
ე ბრეგაძე

„ნიკოლოზ 
ბარათაშვილი და 
გერმანული 
რომანტიზმი“ 
(ფრანგულ ენაზე) 
(გვ. 88-132) 

„ქართული 
რომანტიზმი: 
ბარათაშვილი  
ინტერკულტურუ
ლ კონტექსტში“ 
(ფრანგულ ენაზე)  
(შემდგ. და რედ. 
ნანა გუნცაძე)
ISBN 978-83-01-
20277-4

ვარშავა,
PWN 35 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სტატია არის ცდა, კომპარატივისტული მიდგომების საფუძველზე ფართოდ და ვრცლად 
წარმოაჩინოს ის ტიპოლოგიური და გენეტიკური სიახლოვე პოეტიკასა და 
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მსოფლმხედველობაში, რაც იკვეთება ქართველი რომანტიკოსი პოეტის, ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის (1817-1845) ლირიკასა და გერმანული რომანტიზმის 
მსოფლმხედველობრივ და პოეტოლოგიურ პარადიგმას შორის.
კვლევის შედეგად განისაზღვრა შემდეგი მსოფლმხედველობრივი და პოეტოლოგიური 
სიახლოვე: 
1. ყოფიერების დაყოფა ხილულ და უხილავ სამყაროებად, შესაბამისად, ემპირიულ 
(გრძნობად) და ტრანსცენდენტურ (მიღმიერ, ზეგრძნობად) სამყაროებად,
2. ამ ორი სამყაროს აპრიორული სინთეზი, ან მათი რადიკალური დაპირისპირება და 
სინთეზის აპრიორულივე შეუძლებლობა, რაც ასევე იკვეთება გერმანული 
რომანტიზმისა და ბარათაშვილის ლირიკის ფარგლებში (ამ ტრაგიკულ ვითარებას 
ჰეგელმა ე. წ. “ტრაგიკული ცნობიერება” უწოდა),
3. აქცენტირება საკუთარ სუბიექტზე/სუბიექტურობაზე და მის უნივერსალურ და 
განუმეორებელ  არსზე, 
4. ყოფიერების/ეგზისტენციის პრინციპად სწრაფვის  გაგება, რომელიც მუდმივი 
მდგომარეობაა: შდრ., „სწრაფვის გაუნელებელი განცდა“ (ფრ. შლაიერმახერი),
5.  ადამიანის ცნობიერად მსწრაფველ არსებად გაგება,
6. ადამიანის ზეგრძნობად, მიღმიერ სინამდვილისაკენ ცნობიერად მსწრაფველ 
(ტრანსცენდირებად) არსებად გაგება,
7. რელიგიურობის პრინციპი: რელიგია, როგორც დაკარგულ ტრანსცენდენტურობასთან 
კავშირის აღდგენის, კავშირის დამყარების აპრიორული პროცესი
ამ ონტოლოგიურ და ანთროპოლოგიურ პოზიციათა ფარგლებში კი იკვეთება 
ბარათაშვილის რომანტიკოსი პერსონაჟის შემდეგი მახასიათებლები, რაც, ზოგადად, 
ასევე დამახასიათებელია გერმანული რომანტიზმის პერსონაჟებისათვის:
1. იმთავითვე გამოკვეთილია მისი რეფლექსიის, თვითჩაღრმავების, თვითშემეცნების, 
თვითდადგინების რეჟიმში მუდმივი ყოფნა, ასევე გამოკვეთილია სულიერი შემეცნების 
ირაციონალური უნარები: წარმოსახვის ძალა განცდა/გზნება/გრძნობა, ჭვრეტა, 
შესაბამისად, მუდმივად აქცენტირებულია სულიერ-მისტიური შემეცნების, ანუ 
„მაგიური იდეალიზმის“, “გარომანტიულების” დაფუძნებისა და განვითარების 
სპეციფიური სულიერი ორგანოები _ გული/სული/სამშვინველი,
2. “რომანტიკოს” პროტაგონის მუდმივად ამოქმედებული აქვს “გარომანტიულების”, 
შესაბამისად, “რომანტიკული ირონიის” შემეცნებითი “მეთოდი”, 
3. ტრანსცენდირების, სწრაფვის, ვითარებაში მუდმივი ყოფნა, 
4.  ბუნებისადმი სწრაფვა (შდრ. ნოვალისისეული ფორმულა: მე=არა-მე/Ich=Nicht-Ich), 
ვინაიდან “რომანტიკოსი” პერსონაჟი აპრიორულად სწორედ ბუნებას განიხილავს 
პარადიზული ყოფიერების ამქვეყნიურ ნიშნად და გამოვლინებად, “გარომანტიულების” 
მეთოდოლოგიურ სივრცედ, თუ წინაპირობად,
5. საკუთარი სუბიექტურობის პრიმატი, რაც გულისხმობს საკუთარი პიროვნებისა და 
საკუთარი შემეცნების ფარგლებში მიღებული წარმოდგენების ე. წ. ობიექტურ 
სინამდვილეზე აღმატებილად განხილვას (ფიხტეანური ნაკადი), რაც ასევე 
(სუბიექტურობის პრიმატი) გულისხმიბს საკუთარ არსში საკუთარი სუბიექტურობის 
უნივერსალურ-კოსმიურ განცდას; ამ ყველაფრის მიზანი კი საკუთარ თვითობაში 
“აბსოლუტური მე”-ს დაფუძნებაა, 
6. “უბედური ცნობიერებით” შეპყრობილობა 
7.  ჰეროიკული პესიმიზმი (შდრ. ნოვალისის „ღამის ჰიმნები“, ბარათაშვილის “მერანი”)
8. დისტანციის პათოსი _ აპრიორული დაპირისპირება და გამიჯვნა ფილისტერულ-
ბიურგერული ყოფის, ბიურგერულ-ფილისტერული საზოგადოებისა და 
ცნობიერებისაგან.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
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6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1

2

კონსტანტინე  ბრეგაძე

კონსტანტინე  ბრეგაძე

 „იდეოლოგიური დისკურსის 
ფუნქციონირება 
ტოტალიტარული რეჟიმის 
ოფიციალურ ტექსტებში 
(სტალინის 60 წლისთავისადმი 
მოძღვნილი კრებულის 
მასალების  მიხედვით)“. 
(გერმანულ ენაზე) 

„ფუკო vs. კანტი“: ანუ რა არის 
განმანათლებლობა? 
განმანათლებლობის 
მარადიული 
აქტუალობისათვის მიშელ 
ფუკოსთან“.  (გერმანულ ენაზე) 

2019, 12-14 სექტემბერი, 
თსუ,
საერთაშორისო 
კონფერენცია „იდეოლოგია 
და ლინგვისტური იდეები“

2019, 31 ოქტ., -2 ნოემბ., 
თსუ, საერთაშორისო 
კონფერენცია “Humboldt –
Kolleg-2”

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

   

რუსუდან თურნავა

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1
პიერ ბრუნელის წიგნის 

„ჟანრების მითოპოეტიკა“ 
თარგმანი

2017 - 2020
ფრანგულიდან თარგმნა 

რუსუდან თურნავამ

თავი 9 - ეპიკლეზი(მუზისადმი პირველი მიმართვა ჰომეროსის ეპოპეაში - “epiclesis”, რომელიც 
შემორჩა აღმოსავლური ლიტურგიის ერთლოცვას და მოსდევს ევქარისტიის 
სიტყვებს)მუზები(ძველ ბერძნულ ეპოპეაში და პოლ კლოდელის “დიდ ოდებში“), ნათელი 
წერტილი(როგორც დაფარული საწყისი შემოქმედებითი პროცესისა), ალფა(ბორხესის მოთხრობა 
„ალეფი“, ებრაული ანბანის პირველი ასო, რომლისგანაც წარმოიშვა ალფა, ბერძნული ანბანის 
პირველი ასო - რომელიც ესახება სიტყვიერების, ყოველგვარი კომუნიკაციის საწყისად), 
პირველიტალღა(ზღვის აღქმა და მეტაფორა პოლ კლოდელის პოეზიაში), მუზა და ზღვა( 
ზღვისადმი მიმართვა ისე როგორც მუზისადმი), მთავარი მუზა,  ყალბი ეპიკლეზი.თავი10 - 
კატალოგი(კატალოგი ძველ ბერძნულ ეპოპეაში და თანამედროვე პოეზიაში), კატალოგის 
აგებულება(შამანი, სკრიბი, შემფასებელი), კატალოგის უარყოფის მცდელობა(მრავალსიტვაობის 
არჩევანი, ერთიანობის არჩევანი, სიჩუმის არჩევანი). 
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1.2.

№

დასრულებულიპროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

2.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტისდ
ასახელებამეცნიერებისდარგ
ისადასამეცნიერომიმართუ

ლებისმითითებით, 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 

რეფლექსია XVII - XX 
საუკუნის დასაწყისის 
ქართულ კულტურულ 

სივრცეში . 
კომპარატივისტიკა. 21772222

2016 - 2019

რუსუდან თურნავა,  პროექტის  ხელმელმძ.
ნინო გაგოშაშვილი, კოორდინატორი

თათია ობოლაძე, ძირითადი 
შემსრულებელი, მირანდა 

ტყეშელაშვილი, ძირითადი 
შემსრულებელი

პროექტიას ფარგლებში შესწავლილ იქნა და ითარგმნა  ფრანგი მხატვრების ჟან-პიერ მუანეს(1819 
– 1876) და ანრი ფარამონ ბლანშარის( 1805- 1873)მოგონებები საქართველოში მოგზაურობის 
შესახებ. პირველად იქნა გაშიფრული და შესწავლილი  მე-19 საუკუნეში საქართველოს და 
უცხოელი დიდგვაროვნების(თამარ ჭავჭავაძის, მარიამ(მაიკო) ჯამბაკურ- ორბელიანის, 
ოლღამირსკი-ბარიატინკაის, მიხეილ სმირნოვის და მისი მეუღლის,ლიზა თამამშევა-სმირნოვას, 
იტალიელების- ანტუანეტ ვიცენარას და მოდესტას და სხვათა) პირადი წერილები  ეკატერინე 
მიხეილის ასული ერისთავისადმი(1857 – 1937), რომელიც იყო ნიკოლოზ რევაზის ძე ერისთავის 
მეუღლე. წერილებში ჩანს ღრმა სულირი და ინტელექტუალური ურთიერთობები,)(დაცულია 
გ.ლეონიძის ლიტერატურის მუზეუმში)იმდროინდელი ყოფა და საზოგადოებრივი 
ინტერესები.(იხ. წიგნში „კავკასიის ფრანგული დღიური“, თბ., 2018). ასევე აღწერილი და 
კლასაფიცირებულია ქართველი მწერლების(ვ. გუნია, შ. დადიანი, აკ. წერეთელი, ავ. ცაგარელი, 
ვ. აბაშიძე, ალ. იმედაშვილი, მიხ. ქორელი და სხვები)  მიერ 1870- 1920 წლებში   ფრანგულიდან     
თარგმნილი ან გადმოკეთებული პიესების ხელნაწერები( დაცულია საქართველოს ეროვნულ 
არქივსა და ხელოვნების სასახლეში), მათ შორის მოლიერის ასირიული თარგმანები და 
ადაპტაციები. წიგნში შეტანილია სტატიები აღნიშნული თარგმანების, მათზე ქართული 
კრიტიკის გამოხმაურების, ქართულ სცენაზე ფრანგი დრამატურგების, სკრიბის, ლაბიშის, 
ბაიარის, ბელოს, ბრიეს, ბომარშეს, დენერის, მელაკისა და ჰალევის, მირბოს, სარდუს და სხვათა 
პიესების წარმოდგენების წარმატება-წარუმატებლობის შესახებ. წარმოჩენილია ფრანგული 
დრამატული ნაწარმოებების მნიშვნელობა ქართული დრამატურგიისა და თეატრის 
განვითარიებისა და  ახალი თემებით გამდიდრებისათვის. (იხ, წიგნში:“ფრანგული 
დრამატურგიის რეფლექსია ქართულ კულტურულ სივრცეში(1870 – 1910-იანი წლები“. 
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გადაცემულია დასაბეჭდად). 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტო
მი

გამოცემისადგი
ლი, 

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდ
ენობა

1

2

3

რუსუდან 
თურნავა, 

ნინო 
გაგოშაშვი

ლი

რუსუდან 
თურნავა, 

ნინო 
გაგოშაშვი

ლი

Анна 
Мурадова, 
Русудан 

ფრანგული 
თეატრით 

შთაგონებული 
ქართული 

პიესები(ადაპტ
აცია 1880 – 

1920 წლების 
ქართულ 

დრამატურგია
ში)

კავკასია 
ფრანგი 

მხატვრების 
მოგონებებსა 
და ნახატებში

ISSN2667 - 
9167

Ассирийские 
переводы пьес 
Мольера в 

„სჯანი“ 
გადაცემულია 
დასაბეჭდად

„პოლიტოლო
გოს“, 
კავკასიის 
საერთაშორის
ო 
უნივერსიტეტ
ის 
პოლიტიკური 
კვლევების 
ინსტიტუტის 
სამეცნიერო 
ჟურნალი, ტ.1

„სჯანი“ - 
გადაცემულია 
დასაბეჭდად

„მწიგნობარი“,
თბილისი

თბილისი, 
„უნივერსალი“

თბილისი,„მწიგნო
ბარი“

გვ.179 – 214.
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Турнава Грузии

                                                  ფრანგული თეატრით შთაგონებული ქართული პიესები  
                                                  (ადაპტაცია 1880 – 1920 წლების ქართულ დრამატურგიაში)

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან ქართულ თეატრს ქართველ დრამატურგებთან 
მჭიდრო თანამშრომლობით ეროვნულ პიესებთან ერთად რეპერტუარში შეჰქონდა 
ევროპულიდან, განსაკუთრებით ფრანგულიდან თარგმნილი და გადმოკეთებული 
პიესები. ქართული თეატრი იზიარებდა ევროპული და ფრანგული თეატრის სწრაფვას 
კლასიცისტური და რომანტიკული მიმართულებების შეცვლისაკენ სოციალურ-
პოლიტიკური გარემოს ამსახველი ნაწარმოებებით. ახალმა ფრანგულმა თეატრალურმა 
ესთეტიკამ გამოძახილი ჰპოვა ქართულ დრამატურგიასა და თეატრში. 
დიდი დეკორაციებით მორთულ დარბაზებთან და გაუმჯობესებულ თეატრალურ 
ტექნიკასთან ერთად, ეს გულისხმობდა სინთეზური ხელოვნების შექმნას  სიტყვის, 
მუსიკის, მხატვრობისა და ცეკვის შერწყმის საშუალებით. კლასიკური ტრაგედია და 
რომანტიკული დრამა ხალხის გემოვნების შესაბამისად შეიცვალა მელოდრამებით და 
ვოდევილებით, რომელთა განვითარებას მოჰყვა სკრიბისა და ლაბიშის სახასიათო 
კომედიები. 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იან წლებში ყალიბდება სიციალური კომედია 
და დრამა , სადაც შერწყმულია სენტიმენტალური ინტრიგა, პოლიტიკური იდეები და 
სოციალური დოქტრინები.(ემილ ოჟიე, ალექსანდრ დიუმა-შვილი, ვიქტორიენ სარდუ). 
იმავდროულად ოპერეტის ჟანრში(ჰექტორკრემიე, ოფენბახი, ანრი მელაკი , ლუდოვიკ 
ჰალევი) პაროდიის ფართოდ გამოყენებით ებრძვიან ყოველგვარ ჩამორჩენილობას და 
მოძველებულ ფორმებს. 
         საარქივო მასალების საფუძველზე შესწავლილია ქართველი მწერლების მიერ 1880-
1920 წლებში ფრანგი დრამატურგების  - ლაბიშის და ედმონ გონდინეს, კლერვილის და 
ლამბერ ტიბუსტის, ემილ დე ნაჟაკისა და ალფრედ ჰენეკენის, ჟაკ ოფენბახის, ანრი 
მელაკისა და ლუდოვიკ ჰალევის,(მოლიერი გამონაკლისია, მისი კომედიები თითქმის 
ყველა პერიოდში ითარგმნება) ლუსიენ არნოს, ალფონს დოდესა და ერნესტ მანუელის, 
ფრანსუა კოპეს და მორის მეტერლინკის ნაწარმოებების  ადაპტაციის საფუძველზე 
შექმნილი  ქართული პიესები: ისტორიული დრამა „ორი გმირი“(ვ. გუნია),  ვოდევილი 
„დედისერთა“(ვ. გუნია),  კომედია „ჯერ თავო და თავო“(ან. წერეთელი),  კომედია 
„სკაპენის ცუღლუტობა“(აკ. წერეთელი), ვოდევილი „სუსტი მხარე“(დ. მესხი), 
კომედია“თაიგული“(ალ.ქუთათელაძე), კომედია „ზამბახი“(შ. დადიანი),  ისტორიული 
დრამა“სამშობლო“(დ. ერისთავი), კომედია-ფარსი „მშვენიერი ელენეს მაძიებელნი“(ავ. 
ცაგარელი), ისტორიული დრამა „ქართველი დედა“(ავ. ცაგარელი),  ისტორიული დრამა 
„მურად ფაშა“(ავტორი ვერ დადგინდა).  გაირკვა ზოგიერთი ფრანგი ავტორის ვინაობა 
და პიესების სათაურები, აგრეთვე გაიშიფრა  რეცენზენტის  ფსევდონიმი.  
          ქართველი მწერლების მიერ შერჩეული პიესები და ადაპტაციის ხასიათი, მათი 
ქართული ინსცენირება საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ქართულ-ფრანგული 
კულტურული დიალოგის თავისებურება და მნიშვნელობა. ამ ფრანგულ პიესებს ჰქონდა 
დიდი რეზონანსი ევროპაში და იმავდროულად ისინი პასუხობს ქართველი 
საზოგადოების პრობლემებსა და განწყობას, ევროპულთან მიმართებით არის 
წარმოჩენილი ქართული ზნე-ჩვეულებები, სატრფიალო და ოჯახური ურთიერთობები 
და ისტორიული წარსულის მნიშვნელოვანი მომენტები.  ქართულ დრამატურგიაში 
შემოიჭრა ფრანგული კომედიისათვის დამახასიათებელი ზეაწეული მხიარული 
განწყობილება, დაფუძნებული არაჩვეულებრივ მახვილგონიერებაზე, რაც ნამდვილად 
შეესაბამება ქართულ ხასიათს.  ყოველივე ეს ხელს უწყობდა ქართული თეატრის 
მაყურებლის ტონუსის ამაღლებას და მისი სასიცოცხლო ენერგიის ზრდას.  
          ადაპტირებული ისტორიულ დრამების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ქართველი 
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მწერლები სხვადასხვა ქვეყნის ისტორიის დრამატულ მომენტებს ყოველთვის 
უკავშირებენ საქართველოს ისტორიას და იყენებენ ეროვნული გრძნობების 
გასაღვიძებლად. 

                                         კავკასია ფრანგი მხატვრების მოგონებებსა და ნახატებში    
         სტატიაში განხილულია  ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი მასალები ალ. 
დიუმას(მამა) მხატვრისა და თეატრალური დეკორატორის ჟან პიერ მუანეს შესახებ. 
ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში პირველად არის შესწავლილი მუანეს საკუთარი 
მოგონებების წიგნი - „ვოლგა და კავკასია ალექსანდრე დიუმასთან ერთად“(მარლი ლე 
რუა, ალ. დიუმას მეგობართა საზოგადოება, 2006, 236 გვ.) მუანეს მოგონებები პირველად 
1860-1867 წლებში დაიბეჭდა პარიზში ედუარდ შარტონის გაზეთში „მოგზაურობა 
მსოფლიოს გარშემო. მოგზაურობათა ახალი გაზეთი“.  მას შემდეგ ეს ტექსტი და 
მხატვრის მთელი შემოქმედებაც სულ დაივიწყეს საფრანგეთში, თუმცა , როგორც ალ. 
დიუმა  და თანამედროვე მკვლევარები აღნიშნავენ , მუანე ნამდვილად იმსახურებდა 
ყურადღებას.  ალ. დიუმას მეგობართა საზოგადოებამ( პრეზიდენტი კლოდ შოპი) 
მოიძია მასალები მხატვრის ბიოგრაფიისათვის და გამოსცა ზემოთ დასახელებული 
წიგნი. ეს არის განათლებული მხატვრის კეთილგანწყობილი  და იმავდროულად 
კრიტიკული შეხედულებები რუსეთსა და კავკასიაში მოგზაურობის დროს ნანახის 
შესახებ, რომელიც ერთგვარად ავსებს დიუმას მოგონებებს.  მასში შეტანილია მხოლოდ 
იმ ნახატების რეპროდუქციები, რომელიც ალ. დიუმას არ შეუტანია თავის წიგნებში - 
„რუსეთში“ და „კავკასია“.     
         სტატიაში მიმოხილულია კიდევ ორი ფრანგი მხატვრის - ფარამონ ბლანშარის(1805 
– 1873) და ფრანსუა დესენის(1808-1881)მეტად საყურადღებო მოგონებები 
საქართველოზე.  დესენმა შექმნა საქართველოს უკანასკნელი დედოფლის მარიამ 
ციციშვილის ბოლო პორტრეტი. მას მოსწონს საქართველოს ეგზოტიკა, უკვირს თუ 
როგორ ერწყმის ერთმანეთს არისტოკრატიული მანერები და ადგილობრივი  ზნე-
ჩვეულებები.  სარკაზმით მოიხსენიებს საფრანგეთის კონსულს ედმონ ბარერს, 
იუმორით უყურებს თბილისის ფრანგული კოლონიის ხასიათს, იგონებს ილიკო 
ორბელიანს, ნინო ჭავჭავაძეს, დავით და ეკატერინე ჭავჭავაძეებს.  ფრანსუა დესენი 
საქართველოში გატარებულ ამ ერთ წელს(1850-1851) უწოდებს თავისი შემოქმედებითი 
ცხოვრების ყველაზე ნათელ და საინტერესო პერიოდს. მისი ნახატები დაცულია 
ზუგდიდის მუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში და მსოფლიოს სხვა 
მუზეუმებში. 
         ნაშრომში მოცემულია დიუმას და მუანეს შთაბეჭდილებების პარალელური 
ანალიზი. წარმოჩენილია ამ მხატვრის ჩანაწერების ისტორიული მნიშვნელობა და 
თანამედროვეობასთან კავშირი. საინტერესოა მუანეს ქართულ-ევროპული პარალელები: 
ბარიატინსკის სასახლეში საახალწლო წვეულებაზე შამპანურის ჭიქებში ოქროსფრად   
ბრწყინავს კახური ღვინო, ქართველი ქალების ელეგანტურ თეთრ მოსასხამს ადარებს 
ესპანურ მანტიას, მიუთითებს, რომ ქართული კაბის მოსართავად გამოყენებულია 
განიერი ბაფთა  ქალაქ ლიონის სახელოსნოებიდან. 
ყურადღება გამახვილებულია იმ გარემოებაზე, რომ მიუხედავად მკაცრი პოლიციური 
ზედამხედველობისა (რუსეთის იმპერატორი, ალექსანდრე მეორე პირადად ეცნობოდა 
ჟანდარმერიის მოხსენებებს ალექსანდრე დიუმას და მისი თანამგზავრი მხატვრის ჟან-
პიერ მუანეს საქმიანობის შესახებ; ასევე კავკასიის მეფისნაცვალმა ალექსანდრე 
ბარიატინსკიმ თვითონ შეადგინა თვალთვალის გეგმა) დიუმამ და მუანემ შეძლეს 
საქართველოს ცხოვრების შესახებ ობიექტური მემუარების  შექმნა. თუმცა, პოლიციური 
ზედამხედველობა რომ არა, ისინი მეტს შეიტყობდნენ რუსეთის იმპერიაში სხვა ერების 
ჩაგვრის შესახებ.   
       ჟან-პიერ მუანეს, ემილ-ფრანსუა დესენის და ანრი-ფარამონ ბლანშარის მოგონებები 
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და ნახატები  წარმოადგენს საფრანგეთსა და საქართველოს შორის  მე-19 საუკუნეში 
კულტურულ-ეკონომიკური ურთიერთობის ლიტერატურულ-მხატვრულ სურათს და 
ამავე დროს ამ ერებს შორის სულიერი კავშირის დადასტურებას.   ფრანგების თვალით 
დანახული საქართველო ქართველისთვის ევროპულ სარკეში დანახული სამშობლოა, 
ურთიერთგაზიარებაა, სილამაზის დანახვაა და სიმახინჯის უარყოფა.

მოლიერის პიესები ასირიული თარგმანები საქართველოში
ნაშრომში პირველად არის განხილული მოლიერის ხუთი პიესის ასირიული 
თარგმანების ხელნაწერები, რომლებიც დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში 
(ფონდი 480, აღწ. 2).  თითოეული ხელნაწერი გაშიფრულია და შედარებულია ფრანგულ 
დედანთან.  დადგინდა, რომ სამი პიესა  -  „ჟორჟ დანდენი“, „ეჭვით ავადმყოფი“ და 
„ძუნწი“( George  Dandin, Le Malade imaginaire, L’Avare) წარმოადგენს მეტნაკლებად 
ადეკვატურ თარგმანს, დანარჩენი ორი - „სკაპენის ცუღლუტობა“ და „ძალად ექიმი“( Les 
Fourberies de Scapin, Le Medecin malgré lui)  ადაპტაციაა.  ხელნაწერები თარიღდება 1912 – 
1914 წლებით.  საქართველოს ხელოვნების სასახლეში(თეატრის მუზეუმი) დაცული 12 
აფიშა ადასტურებს, რომ ზუბალაშვილების სახალხო სახლში( ამჟამად კ. 
მარჯანიშვილის თეატრი) 1912 – 1920 წლებში წარმოდგენილი იყო მოლიერის პიესები 
ასირიულ ენაზე და ასირიელი ავტორების ზოგიერთი ორიგინალური პიესაც(„გატეხილი 
გული“, სცენარი -  ო. ბიტ-პირა;  „ეშმაკი და მოხუცი“ - ტ. ტხუმნაია).  ზუბალაშვილების 
სახლი გადაიქცა თბილისური დასების ინტერნაციონალურ  თეატრად, სადაც 
წარმოდგენებს მართავდნენ ქართველი, ასირიელი,  სომეხი და სხვა ეროვნების 
მსახიობები. 
          მოლიერის კომედიების ასირიული, ქართული და თურქული თარგმანებისა და 
წარმოდგენების ისტორია გვიჩვენებს , რომ ამ კულტურულმა ინტერაქციამ დიდი 
წვლილი შეიტანა ასირიული, ქართული და თურქული  ეროვნული დრამატურგიისა და 
თეატრის განვითარებაში. 

თათია ობოლაძე

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1 ალექსანდრ სტროევი, 

თათია ობოლაძე, ნინო 
გაგოშაშვილი

სჯანი  #20, 2019, გვ153-173 e-ISSN: 2346-772X 
ISSN: 1512-2514

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

1 შოთა 
რუსთაველის 
საქართველოს 
ეროვნული 
ფონდი

GEC-19-123 პროექტის 
კოორდინატორი

1980-90-იანი 
წლების 
პოლიტიკური 
მოვლენები და 
ლიტერატურულ
ი დისკურსი

07.06.2019-
01.12.2019



74

2 შოთა 
რუსთაველის 
საქართველოს 
ეროვნული 
ფონდი

N217722 ძირითადი 
შემსრულებელი

ფრანგები 
საქართველოში 
და ფრანგული 
ლიტერატურის 
რეფლექსია 
XVII-XXსს. 
ქართულ 
კულტურაში

12.12.2016-
12.12.2019

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

1. თათია 
ობოლაძე/ლილი 
მეტრეველი
„ტრავმული 
მეხსიერება 
პოსტკოლონიურ 
ქართულ 
სახელოვნებო 
სივრცეში“

XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები, 
თბილისი, საქართველო

http://conference.litinstituti.ge/wp-
content/uploads/XIII-simpoziumis-
tezisebi.pdf

2. თათია ობოლაძე
„არქეტიპული 
კრიტიკა: 
ტრადიციული და 
თანამედროვე 
მიდგომები“

ახალგაზრდა მეცნიერთა III 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებში, თბილისი 
საქართველო

გადაცემულია დასაბეჭდად

ნინო გაგოშაშვილი

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. კომპარატივისტიკისა და 
ლიტერატურის თეორიის განყოფილება

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

http://conference.litinstituti.ge/wp-content/uploads/XIII-simpoziumis-tezisebi.pdf
http://conference.litinstituti.ge/wp-content/uploads/XIII-simpoziumis-tezisebi.pdf
http://conference.litinstituti.ge/wp-content/uploads/XIII-simpoziumis-tezisebi.pdf
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DOIან ISSN

1. ალ. სტროევი, ნ. 
გაგოშაშვილი, თ. 
ობოლაძე

„Жозеф де Местр и Грузия: судьба одной неизвестной рукописи“
ჟურნალი „სჯანი“, 20/1. 2019. გვ. 153-174

ISSN 1512-2514

2. რ. თურნავა, ნ. 
გაგოშაშვილი

"კავკასიაფრანგიმხატვრებისმოგონებებსადანახატებში" 
პოლიტო/Logos, 
კავკასიისსაერთაშორისოუნივერსიტეტისპოლიტიკური  კვლევებისინსტიტუტისსამეცნიეროჟურნალი 
#1, 2019. გამომცემლობა "უნივერსალი", გვ. 179 - 214

ISSN2667 - 9167

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელე
ბის პერიოდი 

N 217722

ძირითადი 
შემსრულებელი

„ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია მე-17 - მე-20 
საუკუნის დასაწყისის 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში“

12. 12.2016-
12.12. 2019

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

DOI ან ISSN
ნინო 
გაგოშაშვილი

„ახალირეალობის“რელიგიურ-
იდეოლოგიურიტენდენციები“
XIII 
საერთაშორისოსიმპოზიუმში"ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები" ."XX საუკუნის 80-90-იანი 
წლების პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი".
 შოთა რუსაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

www. rustaveli.org. 
ge

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის 
სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
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7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორ

ისო სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1. „ფრანგული 
დრამატურგიის 
რეფლექსია ქართულ 
კულტურულ სივრცეში“.
რ. თურნავა, ნ. 
გაგოშაშვილი, თ. 
ობოლაძე, მ. 
ტყეშელაშვილი

კომპარატივისტული 
ლიტერატურის ქართული 
ასოციაცია (GCLA), 
გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“, 2019

გადაცემულია დასაბეჭდად



2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

გალაკტიონის კვლევის ცენტრი
ხელმძღვანელი: თეიმურაზ დოიაშვილი.
განყოფილების წევრები: ლევან ბრეგაძე, ნათია სიხარულიძე, ლევან ბებურიშვილი.
_____________________________________________________________________________________

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 ლევან ბრეგაძე ჟ. „სჯანი“, 2019, # 20/I. გვ. 288-
291

ISSN 1512-2514

2 ნათია სიხარულიძე ჟურნალი „სჯანი“, 2019, #20, გვ. 
16-33

ISSN 1512-2514

2. სხვა პუბლიკაციები:

პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

1 თეიმურაზ დოიაშვილი სალიტერატურო, რელიგიურ-
ფილოსოფიური და 
საზოგადოებრივი ჟურნალი 
„აფრა“

ISSN 2298-0962

2 თეიმურაზ დოიაშვილი კრებული
„გალაკტიონოლოგია“, VIII

ISBN 978-9441-0-7280-2

3 თეიმურაზ დოიაშვილი კრებული
„გალაკტიონოლოგია“, VIII

ISBN 978-9441-0-7280-2

4 თეიმურაზ დოიაშვილი კრებული
„გალაკტიონოლოგია“, VIII

ISBN 978-9441-0-7280-2

5 ლევან ბრეგაძე გაზ. „ლიტერატურული 
გაზეთი“, 19.07-01.08.2019, # 14 
(246), გვ. 11.

ISSN 2346-7940

6 ლევან ბრეგაძე გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის შრომები, V. 2019, გვ. 
289-300

ISSN 1987-9784

7 ლევან ბრეგაძე კრებ. „ქართულ-გერმანული 
დიალოგის „მწვანე ისტორია“: 
იდეები და მოღვაწეები“. 2019, 
გვ. 44-73.

ISBN 978-9941-8-0671-1



2

8 ლევან ბრეგაძე გალაკტიონოლოგია VIII. 
თბილისი: 2019, გვ. 87-96.

ISBN 978-9941-8-1584-3

9 ლევან ბრეგაძე „მუხრან მაჭავარიანი 90. 
საიუბილეო კრებული“. 
თბილისი: 2019: გვ. 24-29. 

ISBN 978-9941-8-1787-8

10 ლევან ბრეგაძე ჟ. „კრიტიკა“, 2919, # 14, გვ. 80-
90. 

ISSN 0206-5746

11 ნათია სიხარულიძე  „გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი“, #11-12.

ISSN: 1512-1593

12 ნათია სიხარულიძე „გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი“, #11-12.

ISSN: 1512-1593

13 ნათია სიხარულიძე „გალაკტიონოლოგია“, VIII, 
2019.

ISBN 978-9441-0-7280-2

14 ლევან ბებურიშვილი გალაკტიონოლოგია, # 8, გვ. 
294-313.

ISBN 978-9441-0-7280-2

15 ლევან ბებურიშვილი საერთაშორისო კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 
ტენდენციები და გამოწვევები“, 
თბილისი, 2019, გვ. 276-285.

ISBN 978-9441-8-0995-8
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-
publikatsiebi/erovnuli-arkivis-
saertashoriso-konferentsiis-krebuli-
2018-1

16 ლევან ბებურიშვილი საერთაშორისო რეფერირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და 
კულტურა“, 2019, #22, გვ. 66-72.

ISSN 1987-7273

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 
საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 
განხორციელები
ს პერიოდი 

    DP2016-18 ახალგაზრდა 
მეცნიერი, ძირითადი 
წევრი

სტრუქტურირებული 
სადოქტორო პროგრამა 
ტექსტოლოგია და 
გამოცემათმცოდნეობა

2017-2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
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DOI ან ISSN

1
თეიმურაზ დოიაშვილი

იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მე-7 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
გორი

იბეჭდება

2 ლევან ბრეგაძე XIII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები 
1980-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი. 
თბილისი

იბეჭდება

3 ლევან ბრეგაძე იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მე-7 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
გორი

იბეჭდება

4 ნათია სიხარულიძე იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მე-7 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
გორი

იბეჭდება

5 ნათია სიხარულიძე მეთორმეტე საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
„განათლებისა და მეცნიერების 
ინოვაციური განვითარება: 
მიმართულებები, პრობლემები, 
პერსპექტივები“. 
გორი

იბეჭდება

6 ლევან ბებურიშვილი საერთაშორისო კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 
ტენდენციები და გამოწვევები“, 
თბილისი, საქართველო

ISBN 978-9441-8-0995-8
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-
publikatsiebi/erovnuli-arkivis-
saertashoriso-konferentsiis-krebuli-
2018-1

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

1 ლევან ბრეგაძე გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის სამეცნიერო 
კონფერენცია. გელათი

იბეჭდება

2 ლევან ბრეგაძე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა და 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ერთობლივი 
სამეცნიერო კონფერენცია

იბეჭდება

3 ლევან ბრეგაძე ხაშურის მუნიციპალიტეტის 
სამუზეუმო გაერთიანებისა და 
ხაშურის მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმის სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი 
მიხეო ქავთარიას 

იბეჭდება

https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
https://archive.gov.ge/ge/sametsniero-publikatsiebi/erovnuli-arkivis-saertashoriso-konferentsiis-krebuli-2018-1
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დაბადებიდან 90 
წლისთავისადმი

7. 
7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

1 ლევან ბრეგაძე ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობა

ISBN 978-9941-30-489-7

2 ლევან ბრეგაძე შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის გამომცემლობა

ISBN 978-9941-13-898-0

3 ნათია სიხარულიძე გალაკტიონი. 200 ამბავი. 
გამომცემლობა „არტანუჯი“.

ISBN 978-9941-478-92-5

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1.

 №

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით)

1

„რას სიტყვის ჩემზე 
შთამომავლობა“ 
(გალაკტიონ ტაბიძის რეცეფცია 
ქართულ სალიტერატურო 
კრიტიკაში) სამ ტომად.

2017-2022 წლები

თეიმურაზ დოიაშვილი 
(პროექტის კოორდინატორი; 
გამოცემის რედაქტორი);
ნათია სიხარულიძე (პროექტის 
ძირითადი წევრი, გამოცემის 
შემდგენელი)
ლევან ბებურიშვილი 
(პროექტის ძირითადი წევრი, 
გამოცემის შემდგენელი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

„რას სიტყვის ჩემზე შთამომავლობა“ 
(გალაკტიონ ტაბიძის რეცეფცია ქართულ სალიტერატურო კრიტიკაში) სამ ტომად.

კვლევის კოორდინატორია ,,გალაკტიონის კვლევის ცენტრის“ ხელმძღვანელი თეიმურაზ  დოიაშვილი.    
კვლევის მონაწილეები:   თეიმურაზ დოიაშვილი, ნათია სიხარულიძე, ლევან ბებურიშვილი.
ქრესტომათიის პირველი ტომი უკვე გამოიცა და 2019 წლის ნოემბერში მოეწყო მისი პრეზენტაცია. 
საანგარიშო პერიოდში ვაგრძელებდით მუშაობას აღნიშნული ქრესტომათიის მეორე და მესამე 
ტომებზე.
ქრესტომათიის მეორე ტომის მასალას დავურთეთ შენიშვნები, საძიებლები კომენტარები. 
რედაქტირებისა და კორექტირების შემდეგ ტექსტი უკვე მზადაა სასტამბო-სარედაქციო სამუშაობის 
დასაწყებად (დასაკაბადონებლად).
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„გალაკტიონოლოგიის 
ისტორია“

2018-2023

თეიმურაზ დოიაშვილი 
(პროექტის კოორდინატორი; 
გამოცემის რედაქტორი; 
სამეცნიერო სტატიის ავტორი);
ლევან ბრეგაძე (პროექტის 
ძირითადი წევრი, სამეცნიერო 
სტატიის ავტორი)
ნათია სიხარულიძე (პროექტის 
ძირითადი წევრი, სამეცნიერო 
სტატიის ავტორი)
ლევან ბებურიშვილი 
(პროექტის ძირითადი წევრი, 
სამეცნიერო სტატიის ავტორი).

„გალაკტიონოლოგიის ისტორია“

საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა მუშაობა კოლექტიურ მონოგრაფიაზე - „გალაკტიონოლოგიის 
ისტორია“. აღნიშნულ ვრცელ ნაშრომში დეტალურად იქნება გაანალიზებული ქართველოლოგიის ამ 
სპეციალური დარგის განვითარების ისტორიული ეტაპები და ძირითადი ტენდენციები. 
გალაკტიონოლოგიის ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთზე მუშაობდნენ:  განყოფილების მთავარი 
მეცნიერი თანამმშრომელი ლევან ბრეგაძე, სხვა უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნათია სიხარულიძე 
და მეცნიერი თანამშრომელი ლევან ბებურიშვილი. პროექტის კოორდინატორია „გალაკტიონი 
კვლევის ცენტრის“ ხელმძღვანელი თეიმურაზ დოიაშვილი.

 
1.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 
მითითებით) 

1
4

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
სამეცნიერო-ლიტერატურული კრებული „გალაკტიონოლოგია“ VIII

მომზადდა და დაიბეჭდა სამეცნიერო-ლიტერატურული კრებული „გალაკტიონოლოგია“ VIII. 
კრებული მიეძღვნა გალაკტიონ ტაბიძის ეპოქალური წიგნის „არტისტული ყვავილების“ 100 
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წლისთავს. 
საგანგებოდ ამ კრებულისთვის განწყოფილების ხელმძღვანელმა (თეიმურაზ დოიაშვილი) და 
განყოფილების წევრებმა (ლევან ბრეგაძე, ნათია სიხარულიძე, ლევან ბებურიშვილი) დაწერეს 
გამოკვლევები, რომლებიც გალაკტიონოლოგიის აქტუალურ პრობლემებს შეეხება.
გარდა ამისა, განყოფილების წევრებმა იმუშავეს კრებულში შესატანი სხვა მასალის მოპოვებაზე, 
რედაქტირებასა და კორექტურაზე. საბოლოოდ, გამოქვეყნდა „გალაკტიონოლოგიის“ მერვე ტომი - 374 
გვერდიანი წიგნი, რომელშიც 20-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიაა გაერთიანებული და მათი უმეტესობა 
სპეციალურად სწორედ ამ გამოცემისათვის დაიწერა. „არტისტული ყვავილების“ მნიშვნელობიდან და 
ამ სტატიების მეცნიერული ღირებულებიდან გამომდინარე, ეს გამოცემა მნიშვნელოვან როლს 
შეასრულებს, როგორც ლიტერატურათმცოდნეებისათვის, ისე მეორე და მესამე საფეხურის 
სტუდენტებისათვის (მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის).
2019 წლის ნოემბერში მოეწყო ამ კრებულის განხილვა.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

2

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

მოთხრობები 
ლიტერატურაზე - 2. ISBN 
978-9941-30-489-7

მუხრანისათვის...

თბილისი. ბაკურ 
სულაკაურის 
გამომცემლობა

შოთა რუსთაველის 
სახელობის 
ქართული 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

300

122

3 ნათია სიხარულიძე
გალაკტიონი. 200 ამბავი. 
ISBN: 978-9941-478-92-5

თბილისი. 
გამომცემლობა 
„არტანუჯი“.

312

ანოტაციები:

1. წიგნში შესულია წერილები შოთა რუსთაველის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, 
ტიციან ტაბიძის, ტერენტი გრანელის, ნიკოლო მიწიშვილის, მუხრან მაჭავარიანის, ჯემალ ქარჩხაძის, 
გურამ დოჩანაშვილის, ნაირა გელაშვილისა და სხვა მწერლების შესახებ, რომლებშიც საუბარია ამ 
ავტორების მწერლურ ოსტატობაზე, მათი მხატვრული შემოქმედების თავისებურებებზე. ეს არის 
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აგრეთვე მცდელობა იმ გრძნობების ანალიზისა, რაც წიგნის ავტორს ეუფლებოდა მათი კითხვისას, 
მცდელობა იმის ამოცნობისა, რაც ზედაპირზე არ ძევს და რასაც მკითხველზე ზემოქმედების 
საიდუმლოება ჰქვია. 

2. წიგნში შესულია წერილები მუხრან მაჭავარაინის შემოქმედების შესახებ, პერიოდულ პრესაში 
გამოქვეყნებული ბოლო 30 წლის განმავლობაში. მათში საუბარია მუხრან მაჭვარიანის შემოქმედების 
სპეციფიკაზე. იმ სიახლეებზე, რამ მან მოიტანა სინამდვილის მხატვრული ასახვის სფეროში. 
ყურადღება გამახვილებული მისი შემოქმედების პოსტმოდერნისტულ ხასიათზე.

3. წიგნში შესული ამბების უმეტესობა მომზადებულია მკითხველისათვის უცნობი ან 
ნაკლებადცნობილი საარქივო მასალების, პოეტის ჩანაწერებისა და თანამედროვეთა მოგონებების 
მიხედვით.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ლევან ბებურიშვილი გალაკტიონოლოგია # 8 
ISBN 978-9441-0-7280-2

თბილისი, შოთა 
რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ინსტიტუტი

19

 ნაშრომში გახილულია გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის ორი საინტერესო სიმბოლო - გრეი და ზეინაბი, 
რომლებიც პოლიგენეზისურ ლიტერატურულ პერსონაჟებად გვევლინებიან. გამოვლენილია ამ 
პერსონაჟთა გენეტიკური ძირები და მათი გალაკტიონისეული აღქმის სპეციფიკა.

2 ლევან ბებურიშვილი საერთაშორისო 
კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 
ტენდენციები და 
გამოწვევები“
ISBN 978-9441-8-0995-8

თბილისი, 
საქართველოს 
ეროვნული აქრივი

11

ნაშრომში განხილულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსის „შემოდგომის ფრაგმენტი“ მხატვრული 
სტრუქტურა და სახისმეტყველება, გაანალიზებულია ნაწარმოების პრობლემატიკა და 
ინტერტექსტუალური კავშირები როგორც პოეტის სხვა ლექსებთან, ასევე ფართო ლიტერატურულ 
კონტექსტში.
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1

2

3

4

თეიმურაზ 
დოიაშვილი

თეიმურაზ 
დოიაშვილი

თეიმურაზ 
დოიაშვილი

თეიმურაზ 
დოიაშვილი

ილია, ლელთ 
ღუნია და 
გალაკტიონი
ISSN 2298-0962

„არტისტული 
ყვავილები“ - 
100

ISBN 978-9441-0-
7280-2

„და მელანდება 
მოხუცი მამა“

ISBN 978-9441-
0-7280-2

ვარდი ნაწვიმარ 
სლაში

ISBN 978-9441-0-
7280-2

სალიტერატურო, 
რელიგიურ-
ფილოსოფიური და 
საზოგადოებრივი 
ჟურნალი „აფრა“

კრებული
„გალაკტიონოლოგია
“, VIII 

კრებული
„გალაკტიონოლოგია
“, VIII

კრებული
„გალაკტიონოლოგია
“, VIII

თბილისი, 
„კავკასიური 
სახლი“

თბილისი, შოთა 
რუსთაველის 
სახელობის 
ქართული 
ინსტიტუტი

თბილისი, შოთა 
რუსთაველის 
სახელობის 
ქართული 
ინსტიტუტი

თბილისი, შოთა 
რუსთაველის 
სახელობის 
ქართული 
ინსტიტუტი

12 გვერდი

2 გვერდი

24 გვერდი

32 გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 1931 წელს, ჟურნალ „მნათობში“ გამოქვეყნების შემდეგ, ცალკე წიგნად გამოიცა 

გალაკტიონ ტაბიძის პოემა „საით მიდის რევოლუციონური საქართველო“. ამ 
დროისათვის პოეტი უკვე იყო ავტორი ამავე ჟანრის ვრცელი პუბლიცისტურ-
ლირიკული კომპოზიციებისა „ეპოქა“ და „პაციფიზმი“. ახალი, სოციალისტური ყოფის 
ამსახველმა ამ პოემებმა, რომელთაც იდეოლოგიურ-პროპაგანდისტული ხასიათი 
ჰქონდათ, მეტი დამაჯერებლობა შესძინეს საბჭოურ მითს, რომლის თანახმად 
გალაკტიონ ტაბიძემ თურმე უყოყმანოდ მიიღო საქართველოს ე.წ გასაბჭოება ანუ, 



9

რეალურად, ბოლშევიკური რუსეთის მიერ თავისი სამშობლოს ოკუპაცია და ანექსია. 
სწორედ გალაკტიონის აღნიშნული პერიოდის შემოქმედებას ეძღვნება სტატია და 
ნაჩვენებია, როგორია პოეტის მიმართება ილიას პერსონაჟთან - ლელთ ღუნიასთან. 
კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ გალაკტიონთან ილიას ფორმულას ორმაგი დატვირთვა აქვს: 
თუ ღიად და პირდაპირ მასში ოფიციალური იდეოლოგიური შინაარსი იყო 
ჩადებული, მინიშნების ხერხით გალაკტიონი „მგზავრის წერილების“ შესაბამისი 
პასაჟის აქტუალიზაციას ახდენდა – ფორმულის საბჭოური ინტერპრეტაციიდან 
თავისი მკითხველი პირველწყაროსაკენ, მოთხრობის ტექსტისაკენ გაჰყავდა, რათა 
მისთვის ილიას ჭეშმარიტი აზრი, მისი ეროვნული ტკივილი გაეხსენებინა.

2. სტატია ეძღვნება „არტისტული ყვავილების“ 100 წლისთავს, ნაჩვენებია გალაკტიონის 
ამ კრებულის მნიშვნელობა და კონტექსტი, რომელშიც უნდა განვიხილოთ ეს 
ეპოქალური წიგნი.

3. სტატია წარმოადგენს გალაკტიონის შედევრის - „მამულის“ ანალიზს. მსოფლიო 
ლიტერატურული კონტექსტისა და სიმბოლიზმის პრინციპების გათვალისწინებით 
ნაჩვენებია „მამულის“ პოლიგენეზისი. დადგენილია ყველა იმ სიტყვა-სახისა თუ 
კონცეპტის მნიშვნელობა, რომელიც დღემდე მკვლევართა შორის აზრთა 
სხვადასხვაობის საგანი იყო.

4. სტატიაში გააანალიზებულია გალაკტიონის შედევრი „სილაჟვარდე ანუ ვარდი 
სილაში“; დადგენილია ის სააზროვნო სისტემა, რომლის გათვალისწინებითაც უნდა 
იყოს ეს ტექსტი განხილული. სიმბოლიზმის ესთეტიკის გათვალისწინებით ავტორი 
გვთავაზობს გალაკტიონის ლექსის ახლებურ ანალიზს.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, 
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 
დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1.

2.

3.

ლევან 
ბრეგაძე

ლევან 
ბრეგაძე

„რომანტიზმი _ 
ტრანსეროვნული 
დიალოგი“. 
ISSN 1512-2514

„მიწაზე მაინც ვერ 
დამაკავებთ“ (დათო 
მაღრაძის პოემა 
„ჯაკომო პონტი“). ISSN 
2346-7940. 

„ლამაზისა“ და 
„მშვენიერის“ 
განსხვავებისათვის 

ჟ. „სჯანი“, 2019, # 
20/I. 

გაზ. 
„ლიტერატურული 
გაზეთი“, 19.07-
01.08.2019, # 14 (246). 

გელათის 
მეცნიერებათა 
აკადემიის შრომები, 

თბილისი, 
შოთა 
რუსთაველის 
სახელობის 
ქართული 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობა.

თბილისი. 
საქართველოს 
კულტურის 
სამინისტრო. 

თბილისი. 
გელათის 

4

1

12
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4.

5.

6. 

7. 

ლევან 
ბრეგაძე

ლევან 
ბრეგაძე

ლევან 
ბრეგაძე

ლევან 
ბრეგაძე

ლევან 
ბრეგაძე

(ლიტერატურული 
ტექსტების მონაცემთა 
მიხედვით). ISSN 1987-
9784. 

საქართველოს ბუნება, 
ევროპელთა თვალით 
დანახული. ISBN 978-
9941-8-0671-1

არაგვის ქარაგმა. 
ISBN 978-9941-8-1584-3

მუხრან მაჭავარიანის 
„ფასკუნჯის“ 
ინტერპრეტაციისთვის

ISBN 978-9941-8-1787-8

„ჩვენ გვაშინებს 
უბრალოება“ (კარლო 
კაჭარავას პოეტიკის 
შესავალი). ISSN 0206-
5746

V. 2019.

კრებ. „ქართულ-
გერმანული 
დიალოგის „მწვანე 
ისტორია“: იდეები 
და მოღვაწეები“. 
2019.

გალაკტიონოლოგია 
VIII. 2019.

„მუხრან მაჭავარიანი 
90. საიუბილეო 
კრებული“. 2019.

ჟ. „კრიტიკა“, 2919, # 
14.

მეცნიერებათა 
აკადემია. 

თბილისი. 
გამომცემლობა 
„სეზანი“. 

თბილისი. 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობა.

თბილისი. 
თსუ არნ. 
ციქობავას 
სახელობის 
ენატმეცნიერების 
ინსტიტუტი.

თბილისი. 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობა.

29

10

6

10

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 2018 წელს გერმანულმა გამომცემლობამ „Scholars’ Press“ ინგლისურად გამოსცა ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ მომზადებულიკრებული „რომანტიზმი ლიტერატურაში. 
ეპოქათა და კულტურაღა გზაჯვარედინზე“, რომელიც წინა წელს ჩატარებული და ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისადმი მიძღვნილი ამავე სახელწოდების საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები დაედო საფუძვლად. კრებულში შესული სტატიების უმეტესობა ქართულ 
რომანტიზმს ეხება. სტატიაში მიმოხილულია ეს ნაშრომები, დახასიათებულია მათი 
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პრობლემატიკა და მნიშვნელობა ქართული რომანტიზმის საერთო-ევროპულ კონტექსტში 
განხილვის თვალსაზრისით.

2. სტატიაში გაანალიზებულია დათო მაღრაძის პოემა „ჯაკომო პონტი“ მხატვრული იდეისა და 
მისი გამოსახვის საშუალებების გაანალიზებით, წარმოჩენილია ავტორის პოეტური 
ხელოვნებისთვის დამახასიათებლი მხატვრული ხერხების თავისებურებანი (იუმორი, სიტყვის 
თამაში, ინტერტექსტუალური მომენტები, სტილის აფორიზმულობა...). 

3. ნაშრომი ეძღვენება მსგავსებისა და განსხვავების წარმოჩენას ორ ესთეტიკურ კატეგორიას - 
„ლამაზსა“ და „მშვენიერს“ შორის მხატვრული ტექსტების მონაცემთა მიხედვით. 

4. ნაშრომში წარმოდგენილი და გაანალიზებულია ევროპელ მოგზაურთა (არტუო ლაისტის, 
მარჯორი და ოლივარ უორდროპების, ალექსანდრე დიუმა-მამის, ბოდენშტედტის, ბარონ დე ბაის 
და სხვათა) შთაბეჭდილები, რაც მათზე ბუნებას მოუხდენია საქართველოში მოგზაურობისას. 
ციტირებული და განხილულია მათი გამონათქვამები, რომლებიც საქართველოს ბუნებას აფასებენ 
ესთეტიკური თვალსაზრისით.

5. სტატიაში გაანალიზებულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი „არაგვი“, რომელიც შესულია 
კრებულში „არტისტული ყვავილები“, შედარებულია იგი სხვა პოეტების (ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას) მიერ ამავე თემაზე 
შესრულებულ პასაჟებთან და წარმოჩენილია გალაკტიონის ლექსის სიმბოლოსტური მარკერები. 

6. სტატია ეძღვნება მუხრან მაჭავარიანის 1989 წელს გამოქვეყნებულ ვრცელ ლექსს „ფასკუნჯი“, 
რომელიც რამდენადმე ენიგმური ხასიათისაა და დაკვირვებულ წაკითხვას საჭიროებს. სტატიის 
ავტორის მტკიცებით, მას ისეთივე ადგილი უჭირავს მუხრან მაჭავარიანის შემოქმედებაში, 
როგორიც „მერანს“ - ამ ლექსის ინტერტექსტს - ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში, ოღონდ, თუ 
ბარათაშვილი რომანტიკოსის პოზიციიდან ხედავს და აფასებს მოვლენებს, მუხრან მაჭავარიანთან 
ეს პოსტმოდერნიზმის ესთეტიკური პოზიციიდან ხდება. 

7. სტატია ეძღვნება 30 წლის ასაკში გარდაცვლილი მხატვრისა და პოეტის კარლო კაჭარავას 
პოეტური შემოქმედების განხილვას, მისი ნოვატორული ბუნების წარმოჩენას - 
დოკუმენტურობისაკენ, ნეონატურალიზმისკენ სწრაფვას. ხაზგასმულია სოციალური და 
ესთეტიკური ხასიათის ნონკონფორმისტული განწყობილებებით ნასაზრდოები მისი ტექსტების 
მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც პოეზია სინამდვილის დოკუმენტური ასახვისკენაა 
მიდრეკილი.  

1 ნათია 
სიხარულიძე

შემოქმედებითი 
პროცესის რეალიები
კომპარატივისტულ 
ძიებათა კონტექსტში

ჟურნალი „სჯანი“, 
2019, #20, ISSN 1512-
2514

თბილისი 18 გვერდი

2

ნათია 
სიხარულიძე

რას ამბობენ 
ვერხვები?

კრებული 
„გალაკტიონოლოგი
ა“, VIII, ISBN 978-
9941-8-1584-3

თბილისი 15 გვერდი
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1. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გალაკტიონის კვლევის 
ცენტრმა 2014 წლიდან დაიწყო გალაკტიონ ტაბიძის ახალი აკადემიური გამოცემის 
მომზადება. პოეტის ნაწარმოებთა ხელნაწერი წყაროების საგულდაგულო გადასინჯვამ, 
მინაწერების გაშიფრვამ და შემოქმედებით პროცესზე დაკვირვებამ 
კომპარატივისტული კვლევებისათვის საყურადღებო, აქამდე უცნობი ფაქტები 
გამოავლინა. აღმოჩნდა არაერთი ისეთი შემთხვევა, როდესაც ავტოგრაფებზე 
გაკეთებული, ერთი შეხედვით ნეიტრალური მინაწერები ნაწარმოების 
პირველწყაროზე, მის გენეზისზე ამა თუ იმ სახის მინიშნებებს შეიცავდა. ამ 
მინიშნებათა დაზუსტებისა და გაანალიზების შედეგად გალაკტიონის ლექსების 
იმგვარ ტექსტებთან გენეტიკური კავშირი გამოვლინდა, რომლებთან სიახლოვეს 
ხელნაწერი წყაროების შესწავლის გარეშე, ვერ ვივარაუდებდით და ვერც მივაგნებდით. 
ჩვენს სტატიაში რამდენიმე ამგვარი შემთხვევაა განხილული.

2. სტატიაში განალიზებულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი „ვერხვები“, დადგენილია მისი 
გენეზისი და ასევე - მიმართება პოეტის ბიოგრაფიულ ფაქტებთან. გამოთქმულია 
თვალსაზრისი, რომ „ვერხვები“ წარმოადგენს „მერის ციკლის“ ერთ-ერთ ნაწარმოებს.

1 ლევან 
ბებურიშვილი

„კოსმოპოლიტიზმის
ა და პატრიოტიზმის 
ურთიერთმიმართები
ს საკითხი ვაჟა-
ფშაველასა და 
ნიკოლაი 
ბერდიაევის 
ნააზრევში“ ISSN 
1987-7273

საერთაშორისო 
რეფერირებადი 
სამეცნიერო 
ჟურნალი „ენა და 
კულტურა“, 2019, 
#22

ქუთაისი გვ. 66-72.

კოსმოპოლიტიზმისა და პატრიოტიზმის, ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა 
ურთიერთმიმართება უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა, რომელიც განსაკუთრებული სიმწვავით 
ჩვენს სინამდვილეში XIX საუკუნის ბოლოდან დადგა. 1905 წელს გაზეთ „ივერიაში“ გამოქვეყნდა 
ვაჟა-ფშაველას წერილი „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“, რომელიც მწერლის აზროვნების 
მასშტაბურობის ბრწყინვალე დასტურად გვევლინება და მრავალი კუთხით სადღეისოდაც 
ინარჩუნებს სახელმძღვანელო მნიშვნელობას. საინტერესოა ის გარემოება, რომ ვაჟა-ფშაველას 
შეხედულებები კოსმოპოლიტიზმისა და პატრიოტიზმის ურთიერთმიმართების საკითხზე  
ტიპოლოგიური თვალსაზრისით დიდ მსგავსებას ავლენს გამოჩენილი რუსი ფილოსოფოსის 
ნიკოლაი ბერდიაევის ნააზრევთან. ვაჟა-ფშაველასა და ნიკოლაი ბერდიაევის შეხედულებათა 
პარალელური განხილვა გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მივიდეს გამორჩეული ანალიტიკური 
ტალანტით დაჯილდოებული ორი დიდი მოაზროვნე მსგავს დასკვნებამდე ისე, რომ არ იცნობდეს 
ერთმანეთის ნააზრევს.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში
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6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 
დრო და ადგილი

1.
თეიმურაზ დოიაშვილი

„ქართლის ბედის“ საბჭოური 
პარადიგმა და გალაკტიონი.

იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მეშვიდე 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია.

12.06.2019, გორი 

საქართველოს ბოლშევიკური ოკუპაციის შემდეგ „ქართლის ბედის“ პრობლემა ღიად თუ 
დაფარულად, მუდმივად იყო გალაკტიონის ფიქრის საგანი.

XX საუკუნის 50-იან წლებში, ე.წ. ბურჟუაზიული ნაციონალიზმის წინააღმდეგ მწვავე 
იდეოლოგიური ბრძოლის პერიოდში, პოეტმა დაწერა მცირე მოცულობის უსათაურო ლექსი „გემი ვით 
არ იცნობს“, რომელშიც წინ წამოსწია ქვეყნის სუვერენულობის პრობლემა.

მოხსენებაში ლექსის ტექსტოლოგიური და სახეობრივი სისტემის დეტალური ანალიზით 
ნაჩვენებია, რომ პოეტის აზრით, საბჭოთა სინამდვილეში საქართველოს სუვერენიტეტის 
ოფიციალური დეკლარირება ფიქციას წარმოადგენდა, რაც მინიშნებულია ირონიულ-პაროდიული 
ქვეტექსტებით.

1.

2.

3.

4.

5. 

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

სამართლიანობის იდეა 
სულხან-საბა ორბელიანთან

ლიტერატურის თეორიის 
უცნობი სახელმძღვანელო

საბას იგავი - „კაცი და გველი“ - 
გენეტიკისათვის

„ავტორის ნიღაბი“ და 
ქართული პოსტმოდერნიზმი

შოთა რუსთაველი 
უტილისტარისტების 
წინააღმდეგ

29-30.03.2019, ქუთაისი

12.06.2019, გორი 

22-23.09.2019, გელათი

25-28.09.2019, თბილისი

12.10.2019, ხაშური (ქვიშხეთი)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)

5. ნაშრომში გაანალიზებულია სულხან-საბა ორბელიანის იგავი „კაცი და გველი“ და 
განხილულია იგი ქრისტიანული ეთიკის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

6. მოხსენება ეხება ავტორის მიერ მიკვლეულ 1936 წელს გამოცემულ სახელმძღვანელოს 
„ლიტერატურის თეორია“ (ავტორი კ. გაგუა), რომელიც არც ერთ ბიბილიოგრაფიასა და 
კატალოგში მითითებული არ არის. 
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7. ნაშრომში წამოდგენილია სულხან-საბა ორბელიანის არაკის „გველი და კაცი“ ფაბულის 
ინტერტექსტები, როგორც მასზე ადრინდელი, ისე მისი შემდგომი და წამოჩენილია საბას 
ვერსიის მახატვრული იდეის ორიგინალურობა. 

8. პოსტმოდერნისტული ლიტერატურისმცოდნეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცნებაა 
„ავტორის ნიღაბი“, რომელიც გულისხმობს ავტორის რეფლექსიას ტექსტსა და მისი შექმნის 
პროცესზე თვითონ ტექსტშივე. ნაშრომში „ავტორის ნიღბის“ თანამედროვე ნიმუშების 
გვერდით გაანალიზებულია ამ მხატვრული ხერხის პოსტმოდერნიზმამდელი გამოვლინებანი, 
რომლებიც, სამწერლო ტექნიკის თვალსაზრისით, იმ დროისათვის ერთობ უჩვეულონი ჩანან, 
ვერც მოდერნიზმისა და ვერც სოციალისტური რეალიზმის ჩარჩოებში ვერ თავსდებიან და, 
დღევანდელი გადასახედიდან, პოსტმოდერნისტული ლიტერატურული სტილის მაცნეებად 
აღიქმებიან. 

9. „ვეფხისტყაოსანში“ რამდენჯერმე გვხვდება ამ შინაარსის აფორიზმი: „მაშა ლხინსა ვინ მოიმკის 
პირველ ჭირთა უმუშაკო“. ამ აფორიზმის სათქმელის ჩამოყალიბება ასე შეიძლება: ლხინს 
გემოს ვერ ჩაატან, თუ ჯერ ჭირი არ იგემე, რაც ეწინააღმდეგება უტილიტარისტების პრინციპს, 
რომლის მიხედვითაც „ბედნიერება არის სიამოვნების მაქსიმალიზაცია და ტკივილის 
ელიმინაცია“. ვერც ერთი ნაწილი ამ ერთი შეხედვით მართებული დებულებისა კრიტიკას ვერ 
უძლებს, რაც სავსებით მკაფიოდ ჩანს მე-12 საუკუნის ქართულ ეპოსში. 

1.
ნათია სიხარულიძე

რიტორნელის ერთადერთი 
ნიმუში ქართულ პოეზიაში 
(გალაკტიონ ტაბიძის „შენ 
გვიანდები“). იაკობ 
გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი 
მეშვიდე საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია. 

12.06.2019, გორი 

2 ნათია სიხარულიძე

გალაკტიონ ტაბიძე და 
უკრაინული მწერლობა (ორი 
ეტიუდი ქართულ-უკრაინული 
ლიტერატურული 
ურთიერთობიდან). იაკობ 
გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი 
მეშვიდე საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია.

12.06.2019, გორი 

3
ნათია სიხარულიძე

გალაკტიონის ბოლო 
ავტორიზებული 
გამოცემა.საერთაშორისო 
კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 
ტენდენციები და გამოწვევები“.  
საქართველოს ეროვნული 
არქივი. 

სექტემბერი, 2019, თბილისი
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4 ნათია სიხარულიძე

ამერიკელი მწერლები 
გალაკტიონ ტაბიძის 
ჩანაწერებში.

ამერიკისმცოდნეობის მე-20 
ყოველწლიური საერთაშორისო 
კონფერენცია. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  

23-25 მაისი, 2019 წელი.

5 ნათია სიხარულიძე

გალაკტიონ ტაბიძის 
თხზულებათა ელექტრონული 
აკადემიური გამოცემა: 
წინაპირობები და 
პერსპექტივები. მეთორმეტე 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „განათლებისა და 
მეცნიერების ინოვაციური 
განვითარება: მიმართულებები, 
პრობლემები, პერსპექტივები“. 

15-16 ნოემბერი, 2019, გორის 
სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი.

1. მოხსენებაში გაანალიზებულია გალაკტიონის ლექსი „შენ გვიანდები“. დადგენილია, რომ ის 
წარმოადგენს რიტორნელის ერთადერთ ნიმუშს. ასევე გარკვეულია ტექსტი, რომლის 
მიხედვითაც დაიწერა ეს რიტორნელი.

2. მოხსენება შეეხება გალაკტიონის მიმართებას უკრაინულ მწერლობასთან. დადგენილია 
კავშირები გალაკტიონის კონკრეტულ ნაწარმოებებსა და უკრაინელი ავტორების ტექსტებს 
შორის.

3. მოხსენებაში დადგენილია, რომ გალაკტიონის ბოლო ავტორიზებული გამოცემა არის არა 1959 
წელს გამოქვეყნებული, ვახტანგ ჯავახაძის მიერ შედგენილი „რჩეული“, არამედ პოეტის 
თხზულებათა მერვე ტომი, რომლის მომზადებაში აქტიურად იყო ჩართული ავტორი.

4. მოხსენება შეეხება იმ ამერიკელ მწერლებს, რომელთა შესახებაც მსჯელობს გალაკტიონი თავის 
უბის წიგნაკებს და სხვადასხვა სახის ჩანაწერებში. დადგენილია პოეტის მიმართების ხასიათი 
ამ მწერლებთან.

5. მოხსენება შეეხება გალაკტიონის ელექტრონული აკადემიური გამოცემის მოსამზადებლად 
არსებულ წინაპირობებს და იმ სირთულეებს, რომელთა დაძლევაც არის საჭირო პირველი 
ელექტრონული აკადემიური გამოცემის მოსამზადებლად.

1 ლევან ბებურიშვილი მერაბ კოსტავას პოეზიის 
რამდენიმე ასპექტი / 
ქართველოლოგიის ცენტრის 
XII სამეცნიერო კონფერენცია 
„მერაბ კოსტავა - 80“

16.10.2019 
თბილისი
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მოხსენებაში განხილულია მერაბ კოსტავას პოეზიის სახისმეტყველების რამდენიმე ასპექტი, მისი 
დამოკიდებულება ქართული ლირიკის ტრადიციებთან, სასულიერო მწერლობასთან; აგრეთვე 
რომანტიკული მსოფლშეგრძნების გამოვლენის ფორმები მერაბ კოსტავას პოეზიაში

2 ლევან ბებურიშვილი გიორგი ლეონიძის პოეტური 
გზა / გიორგი ლეონიძის 
დაბადებიდან 120 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია.

08.10.2019 
თბილისი

მოხსენებაში განხილულია გიორგი ლეონიძის პოეტური ევოლუციის გზა, შემოქმედების ძირითადი 
თავისებურებები, მოტივები, სახეობრივი აზროვნების თავისებურებები მეოცე საუკუნის ქართული 
ლიტერატუის განვითარების კონტექსტში.

3 ლევან ბებურიშვილი პოლიტიკური ალეგორია 
გოდერძი ჩოხელის რომანში 
„სულეთის კიდობანი / XIII 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები - 
1980-90-იანი წლების 
პოლიტიკური მოვლენები და 
ლიტერატურული დისკურსი

26.09.2019 
თბილისი

გოდერძი ჩოხელის მრავალფეროვან ლიტერატურულ მემკვიდრეობაში ერთ-ერთი გამორჩეული 
ნაწარმოებია მცირეტანიანი რომანი „სულეთის კიდობანი“, რომელშიც  ალეგორიული ფორმითაა 
ასახული საქართველოს უახლესი ისტორია. ნაწარმოებში ღრმად სიმბოლური ენით არის აღწერილი 
და შეფასებული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ განვითარებული 
პოლიტიკური პროცესები. გოდერძი ჩოხელი, საზოგადოდ, არ მიეკუთვნებოდა იმ ხელოვანთა რიცხვს, 
რომელთათვისაც დამახასიათებელი იყო გამახვილებული ინტერესი სოციალურ-პოლიტიკური 
საკითხებისადმი. იგი უფრო ზოგადი, ზნეობრივი პრობლემების სფეროში ტრიალებდა. აქედან 
გამომდინარე, ხსენებული რომანი, მწერლის შემოქმედებაში ერთგვარ თემატურ სიახლედ აღიქმება. 
ნაშრომში წარმოდგენლია  რომანის სიმბოლურ-ალეგორიული პლანისა და ქვეტექსტის ანალიზის 
მცდელობა, რაც აუცილებელი პირობაა ავტორის მოქალაქეობრივი პოზიციის ნათელსაყოფად.

4 ლევან ბებურიშვილი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის 
ქართული მწერლობა 
გალაკტიონ ტაბიძის 
თვალთახედვით / მეოთხე 
საერთაშორისო კონფერენცია: 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა: 
ტენდენციები და გამოწვევები“

26.09.2019 
თბილისი

მოხსენებაში განხილულია მეოცე საუკუნის უდიდესი ქართველი პოეტის გალაკტიონ ტაბიძის 
შეხედულებები მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული მწერლობის კლასიკოსების: ილია 
ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას, დავით კლდიაშვილის, ეგნატე ნინოშვილის პიროვნული 
და შემოქმედებითი თავისებურებების შესახებ.
5 ლევან ბებურიშვილი ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ 28.06.2019 
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ქვრივი“ და ქართული 
ლიტერატურული კრიტიკა / 
პროფესორ ლადო მინაშვილის 
80 წლის იუბილესადმი 
მიძღვნილი კონფერენცია “XIX 
საუკუნე - ეპოქათა მიჯნა''

თბილისი

ნაშრომში განხილულია ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ ქვრივის“ რეცეფცია მეცხრამეტე საუკუნის 
ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში, შეფასებულია ნაწარმოების ირგვლივ გამოქვეყნებული 
პირველი კრიტიკული პუბლიკაციები და მათი მნიშვნელობა ილიასმცოდნეობისათვის.

6 ლევან ბებურიშვილი სიკვდილის კონცეპტი ვაჟა-
ფშაველას შემოქმედებაში / 
იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მეშვიდე 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია

12.07.2019 
გორი

ნაშრომში განხილულია სიკვდილის ეთიკურ-ესთეტიკური გააზრების თავისებურებები ვაჟა-ფშაველას 
ლირიკაში, ეპიკურ პოეზიასა და პროზაში, ნაჩვენებია სიკვდილის კონცეპტის განსახიერების 
თავისებურება მწერლის მხატვრულ სამყაროში.

7 ლევან ბებურიშვილი ცივილიზაციური პროგრესისა 
და ზნეობის 
ურთიერთმიმართების საკითხი 
ვაჟა-ფშაველას ნააზრევში / 
ქართული უნივერსიტეტის 
პროფესორ-მასწავლებელთა 
კონფერენცია

11.06.2019 
თბილისი

მოხსენებაში ვაჟა-ფშაველას პუბლიცისტიკაზე დაყრდნობით განხილულია მწერლის თვალსაზრისი 
ცივილიზაციური პროგრესისა და ზნეობის ურთიერთმიმართების ზოგადი, ფილოსოფიური საკითხის 
ირგვლივ.

8 ლევან ბებურიშვილი სამშობლოს კონცეპტი 
„არტისტულ ყვავილებში“ / 
სამეცნიერო კონფერენცია 
„არტისტული ყვავილები“ - 100

07.05.2019 
თბილისი

მოხსენებაში განხილულია სამშობლოს კონცეპტის განსახიერების თავისებურებები გალაკტიონ 
ტაბიძის საუკუნის პოეტური კრებულში - „არტისტული ყვავილები“, ნაჩვენებია პოეტის მიმართება 
ეროვნული ლიტერატურის ტრადიციასთან და წარმოჩენილია მისი ნოვატორული დამსახურება.

9 ლევან ბებურიშვილი ზვიად გამსახურდიას 
თეორიულ-ლიტერატურული 
შეხედულებები / ზვიად 
გამსახურდიას დაბადებიდან 80 
წლისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია

11.04. 2019
      თბილისი

ნაშრომში განხილულია ზვიად გამსახურდიას თეორიულ-ლიტერატურული შეხედულებები 
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ლიტერატურის არსისა და დანიშნულების, კრიტიკის მიზნებისა და ამოცანების, თარგმანის თეორიისა 
და სხვ. საკითხების შესახებ. 

10 ლევან ბებურიშვილი ზვიად გამსახურდია ქართული 
ხასიათის ძირითადი ნიშნების 
შესახებ / სამეცნიერო 
კონფერენცია „ზვიად 
გამსახურდია - 80“

28.03.2019 
თბილისი

მოხსენებაში განხილულია ზვიად გამსახურდიას შეხედულებანი ქართული ეროვნული ხასიათის 
ძირითადი ნიშნებისა და თავისებურებების შესახებ, გაანალიზებულია პოლემიკა, რომელიც 
აღნიშნული საკითხის თაობაზე გაიმართა გურამ ასათიანს, აკაკი ბაქრაძესა და ზვიად გამსახურდიას 
შორის.
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პრეამბულა 
 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ი. ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (გმი) საა-

ნგარიშო წლის მანძილზე დასაქმებული იყო 59 თანამშრომელი (მათ შორის 11 დოქტო-

რანტი და ერთი მაგისტრანტი  სხვადასხვა ხანგრძლივობის შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე, და 5 დამხმარე მუშაკი). ინსტიტუტში მუშავდება 11 სამეცნიერო-კვლევითი 

თემა, რომლებშიც აქტიურად არიან ჩართული გმი-ში დასაქმებული დოქტორანტები. 

2019 წლის მანძილზე  ინსტიტუტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ 20 სამეცნიერო 

პროექტში/გრანტში, რომელთაგან  11 სრულდებოდა ინსტიტუტის ბაზაზე (იხ. ფორმა 

№ 1). 

 

საანგარიშო პერიოდში ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გამოაქვეყნეს 69 სამეცნიერო ნაშ-

რომი, რომელთაგან 27 გამოიცა იმპაქტ-ფაქტორის (Thomson-ის კლასიფიკაციით) მქონე 

სამეცნიერო ჟურნალებში, აგრეთვე 3 სამეცნიერო მონოგრაფია  და  1 სახელმძღვანელო. 

 

გმი-ში გადმოტანილ იქნა თსუ-ის ზუსტ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტე-

ტის მათემატიკის დეპარტამენტის 3 სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია, რომლებიც 

თავის დროზე დაკომპლექტებული იყო ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომლებით და ეს 

თანამშრომლები შრომითი  ხელშეკრულების საფუძველზე ამჟამად კვლავ ჩართული 

არიან ინსტიტუტის სამეცნიერო საქმიანობაში. მათი თანამონაწილეობით ფაკულტეტის 

468  სტუდენტმა ინსტიტუტში შეასრულა ლაბორატორიული სამუშაოები.  

 

გმი-ის ბაზაზე ჩატარდა 3 საერთაშორისო სამეცნიერო შეკრება (თსუ ილია ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის XXXIII საერთაშორისო გაფართოე-

ბული სხდომები;  IV საერთაშორისო კონფერენცია “გამოყენებითი მათემატიკის თანამედ-

როვე პრობლემები” და, თანმდევი, თბილისის ინფორმატიკისა და მათემატიკის 

საერთაშორისო ცენტრის გაღრმავებული კურსები „პიეზოელექტრული სხეულების 

მათემატიკური მოდელები და მონათესავე პრობლემები“. გარდა ამისა, ინსტიტუტი იყო 1 

საერთაშორისო სამეცნიერო შეკრების თანაორგანიზატორი (საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია).  

 

შენიშვნა 1. საანგარიშო პერიოდში გმი-ს ბაზაზე სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას 

საზოგადოებრივ საწყისებზე ეწეოდა გმი-ს ყოფილი თანამშრომლებიდან თსუ-ში 

კონკურსის წესით არჩეული 8 პროფესორი. 

 

შენიშვნა 2. გმი-ის ბაზაზე მოქმედებს თბილისის საერთაშორისო ცენტრი მათემატიკასა 

და ინფორმატიკაში (TICMI). მისი სამეცნიერო–ორგანიზაციული მუშაობის წლიური 

ანგარიში შეიძლება ინახოს ჟურნალში  

Bull. TICMI, v. 23, # 2 
და ვებ-გვერდზე   

http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi 
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ინსტიტუტის დირექტორი 

გიორგი ჯაიანი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი 

 

სწავლული მდივანი 

ნიკოლოზ ავაზაშვილი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

    

ინსტიტუტის შემადგენლობა განყოფილებების მიხედვით ასეთია:  
 

1) დრეკადობის და გარსთა თეორიის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

თენგიზ მეუნარგია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 
 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომლები: 

გიორგი კაპანაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

ნატალია ჩინჩალაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 
 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

ნიკოლოზ ავაზაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

ლამარა ბიწაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

ნათელა ზირაქაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

მაია სვანაძე (აკადემიური დოქტორი) 

ივანე ცაგარელი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

რომან ჯანჯღავა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი; 1 იანვრიდან 

30 სექტემბრამდე) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტები: 

ნინო ბლიაძე (თსუ დოქტორანტი) 

სოფო ბლიაძე (თსუ დოქტორანტი) 

გიორგი ბაკურაძე (თსუ მაგისტრანტი, 3 იანვრიდან 31 ივლისამდე;  

თსუ დოქტორანტი, 5 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) 

არჩილ საყევარაშვილი (თსუ მაგისტრანტი, 1 თებერვლიდან  31 ივლისამდე;  

თსუ მაგისტრანტი, 25 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრამდე) 

 

 

2) გამოთვლითი მათემატიკისა და მოდელირების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

თამაზ ვაშაყმაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

ხათუნა ჩარგაზია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

არჩილ პაპუკაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

ნინო ხატიაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

 



5 

 

3) დიფერენციალური განტოლებების და ოპტიმალური მართვის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

თამაზ თადუმაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

რომან კოპლატაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტები 

თეა შავაძე (თსუ დოქტორანტი, 3 იანვრიდან 31 ივლისამდე) 

ნათია ხაჩიძე (თსუ დოქტორანტი, 3 იანვრიდან 31 ივლისამდე) 

 

4)    კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

თემურ ჯანგველაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები: 

დავით ნატროშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

ჯემალ როგავა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

გიორგი ჯაიანი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მეცნიერი თანამშრომელი: 

მიხეილ გაგოშიძე (აკადემიური დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტი: 

ქეთევან გომიაშვილი (თსუ დოქტორანტი, 1 ნოემბრიდან 31 დეკემბრამდე) 

ანა ნუსხელიძე (თსუ დოქტორანტი, 1 ნოემბრიდან 31 დეკემბრამდე) 

 
 

5) ფუნქციონალური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

უშანგი გოგინავა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

დაზმირ შულაია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტები: 

ლაშა ბარამიძე (თსუ დოქტორანტი) 

გვანცა შევარდენიძე (თსუ დოქტორანტი) 

 
 

6) კომპლექსური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

გრიგორ გიორგაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მეცნიერი თანამშრომელი: 

ვალერი ჯიქია (აკადემიური დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტი: 

გეგა გულაღაშვილი  (თსუ დოქტორანტი, 3 იანვრიდან 31 ივლისამდე) 
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7) ალბათობის და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

ელიზბარ ნადარაია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

ქართლოს ყაჭიაშვილი (ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მეცნიერი თანამშრომელი: 

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი (აკადემიური დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტი: 

თინა მგელაძე (თსუ დოქტორანტი) 

 

 

8)    დისკრეტული მათემატიკის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

ალექსანდრე ხარაზიშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

თენგიზ ტეტუნაშვილი (აკადემიური დოქტორი)  

მარიამ ბერიაშვილი (აკადემიური დოქტორი)  

თამარ ქასრაშვილი (აკადემიური დოქტორი) 

 

 

9) პროგრამირების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

ჯემალ ანთიძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

ბესიკ დუნდუა (აკადემიური დოქტორი) 

მიხეილ რუხაია (აკადემიური დოქტორი) 

 

 

10) პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია: 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

თამაზ კალაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

ლუბა წამალაშვილი 

 

 

არასამეცნიერო სტრუქტურული ერთეული 

11) სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის განყოფილება 

ხელმძღვანელი 

გიორგი ახალაია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

სპეციალისტები: 

ციცინო გაბესკირია 

მანანა გვარამაძე 
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მანანა თევდორაძე 

 

მთავარი სპეციალისტები (3 ოქტომბრიდან): 

თეიმურაზ დავითაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

ხიმური რუხაია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

რომან ჯანჯღავა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

სპეციალისტი (3 ოქტომბრიდან): 

ანა მელია (თსუ სტუდენტი) 

 

უფროსი ლაბორანტები (3 ოქტომბრიდან): 

ლალი ტიბუა 

მერი შარიქაძე 

 

ლაბორანტები (3 ოქტომბრიდან): 

გიორგი გელაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

ბაკურ გულუა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

თეა შავაძე  
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2019 წელს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები სრულდებოდა პროგრამის 

„გამოყენებითი მათემატიკის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემა“ 

(2018-2022 წწ.) ფარგლებში 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი  გიორგი ჯაიანი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ფიზიკა-

მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

 

პროგრამა დაყოფილია 4 ქვეპროგრამად და 11 თემად: 

1. დრეკადობის თეორიის ამოცანები სხვადასხვა ფიზიკური ველის გათვალისწინებით და 

ანალიზის მონათესავე საკითხები 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელები: 

 გიორგი ჯაიანი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

 დავით ნატროშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-

მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

 

1.1. თემის დასახელება  „დრეკადობის თეორიისა და გარსთა თეორიის ზოგიერთი 

ამოცანის გამოკვლევა“ 

თემის ხელმძღვანელი  თენგიზ მეუნარგია  

თემის შემსრულებლები  გიორგი ჯაიანი, დავით ნატროშვილი, თენგიზ 

მეუნარგია, გიორგი კაპანაძე, ნატალია ჩინჩალაძე, ლამარა ბიწაძე, 

ნათელა ზირაქაშვილი, მაია სვანაძე, ივანე ცაგარელი, რომან ჯანჯღავა, 

ნინო ბლიაძე, სოფო ბლიაძე, გიორგი ბაკურაძე, არჩილ საყევარაშვილი  

 

1.2. თემის დასახელება  „დიფერენციალური  განტოლებების თეორიისა და 

ოპტიმალური მართვის ზოგიერთი საკითხი“ 

თემის ხელმძღვანელი  თამაზ თადუმაძე  

თემის შემსრულებლები  თამაზ თადუმაძე, რომან კოპლატაძე, თეა შავაძე, 

ნათია ხაჩიძე  

 

1.3. თემის დასახელება  „ზოგიერთი დიფერენციალური და ინტეგრო-

დიფერენციალური მოდელის გამოკვლევა და მიახლოებითი ამოხსნა“ 

თემის ხელმძღვანელი  თემურ ჯანგველაძე  

თემის შემსრულებლები  თემურ ჯანგველაძე, დაზმირ შულაია, მიხეილ 

გაგოშიძე  

 

1.4. თემის დასახელება  „ფურიეს მწკრივების კრებადობისა  და შეჯამებადობის 

შესახებ“ 

თემის ხელმძღვანელი  უშანგი გოგინავა  

თემის შემსრულებლები  უშანგი გოგინავა, ლაშა ბარამიძე, გვანცა შავარდენიძე  

 

1.5. თემის დასახელება  „განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა შესახებ  რიმანის 

ზედაპირებზე და მათი ზოგიერთი გამოყენება“ 

თემის ხელმძღვანელი  გრიგორ გიორგაძე  

თემის შემსრულებლები  გრიგორ გიორგაძე, ნიკოლოზ ავაზაშვილი, გიორგი 

ახალაია , ვალერიან ჯიქია, გეგა გულაღაშვილი  
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2. მოდელირებისა და რიცხვითი ანალიზის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი: 

 თამაზ ვაშაყმაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

2.1. თემის დასახელება  „უწყვეტი გარემოს ზოგიერთი არაწრფივი მოდელი და 

მათი გათვლის ანალიზურ-დისკრეტული სქემები“ 

თემის ხელმძღვანელი  თამაზ ვაშაყმაძე  

თემის შემსრულებლები  თამაზ ვაშაყმაძე, ნინო ხატიაშვილი , ხათუნა 

ჩარგაზია , თეიმურაზ დავითაშვილი, გიორგი გელაძე, ბაკურ გულუა, 

მერი შარიქაძე 

 

2.2. თემის დასახელება  „არასტაციონარული ოპერატორული დიფერენციალური 

განტოლებების მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები“ 

თემის ხელმძღვანელი  ჯემალ როგავა  

თემის შემსრულებლები  ჯემალ როგავა, არჩილ პაპუკაშვილი, ქეთევან 

გომიაშვილი, ანა ნუსხელიძე  

 

2.3. თემის დასახელება  „დეკლარაციული პროგრამირების და ავტომატური 

დედუქციის  ზოგიერთი საკითხის გამოკვლევა“ 

თემის ხელმძღვანელი (საზოგადოებრივ საწყისებზე)  თემურ კუცია (იოჰან 

კეპლერის უნივერსიტეტი, ლინცი, ავსტრია) 

თემის შემსრულებლები  თემურ კუცია, ჯემალ ანთიძე, ბესიკ დუნდუა, 

მიხეილ რუხაია, ხიმური რუხაია, ლალი ტიბუა  

 

2.4. თემის დასახელება  „დედამიწის ატმოსფერულ და იონოსფერულ შრეებში 

სტრუქტურული ტალღური ტურბულენტობის ფიზიკური და მათემატიკური 

მოდელირება“ 

თემის ხელმძღვანელი  თამაზ კალაძე  

თემის შემსრულებლები  თამაზ კალაძე, ლუბა წამალაშვილი 

 

3. დაკვირვებათა განაწილების კანონის ფუნქციონალური მახასიათებლების არაპარა-

მეტრულ შეფასებათა თეორიისა და პარამეტრულ ჰიპოთეზათა შემოწმების ზოგიერთი 

ამოცანა 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი: 

 ელიზბარ ნადარაია (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-

მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

3.1. თემის დასახელება  „დაკვირვებათა განაწილების კანონის ფუნქციონალური 

მახასიათებლების არაპარამეტრულ შეფასებათა თეორიისა და პარამეტრულ 

ჰიპოთეზათა შემოწმების საკითხების გამოკვლევა“ 

თემის ხელმძღვანელი  ელიზბარ ნადარაია  

თემის შემსრულებლები  ელიზბარ ნადარაია, ქართლოს ყაჭიაშვილი, 

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი, თინა მგელაძე  
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4. დისკრეტული სტრუქტურების ზოგიერთი კომბინატორული მახასიათებელი და ამ 

მახასიათებლების ცვალებადობა გარკვეული ტიპის მოდელებში 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი: 

 ალექსანდრე ხარაზიშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-

მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

4.1.  თემის დასახელება  დისკრეტული სტრუქტურების ზოგიერთი კომბინატორული 

მახასიათებელი და ამ მახასიათებლების ცვალებადობა გარკვეული ტიპის 

მოდელებში 

თემის ხელმძღვანელი  ალექსანდრე ხარაზიშვილი  

თემის შემსრულებლები  ალექსანდრე ხარაზიშვილი, თენგიზ ტეტუნაშვილი, 

მარიამ ბერიაშვილი, თამარ ქასრაშვილი 
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ანგარიშის ფორმა № 1 

 

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ ივანე ჯავბახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  ერთეული 

 

ილია ვეკუას  სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები*) იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

 
 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1. L. Bitsadze     Journal  of the Brazilian Society 

of Mechanical Sciences and 

Engineering, Volume 41, Issue 

9, September 2019, 383 

DOI: 10.1007/s40430-019-1888-3 

2. R. Janjgava      Advances in Applied 

Mathematics and Mechanics. 

Vol. 11, No. 5 

 

DOI: 10.4208/aamm.OA-2018-0019, 

October 2019 

 

3. R. Janjgava       Mathematics and Mechanics of 

Solids 2019, Vol. 24(7) 

DOI: 10.1177/1081286518811398 

4. N. Zirakashvili    Mathematics and Mechanics of 

Solids, 24(6) 1726–1748 

DOI: 10.1177/1081286518805269 

5. N. Zirakashvili    Z. Angew. Math. Phys. ZAMP 

(2019) 70: 87 

https://doi.org/10.1007/s00033-019-

1131-1   

6. L. Sorriso-Valvo,  

G. De Vita,  

F. Fraternale,  

A. Gurchumelia,  

S. Perri,  

G. Nigro,  

F. Catapano,  

A. Retin, 

H. Chen,  

E. Yordanova, 

O. Pezzi,  

Kh. Chargazia,  

O. Kharshiladze,  

D. Kvaratskhelia,  

C. L. V´asconez, 

O. Le Conte,  

Frontiers in Physics, Vol.. 7, 

2019 

DOI: 10.3389/fphy. 2019.00108 

                                                 
*) თუ თანაავტორები სხვა ორგანიზაციებს წარმოადგენენ, მაშინ ინსტიტუტის თანამშრომლის გვარი 

გამუქებულია 
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B. Giles,  

T. E. Moore, 

R.B.Torbert,  

J. L. Burch 

7. T. Tadumadze,    

Ph. Dvalishvili,    

T. Shavadze 

Appl. Comput. Math. 18 (3),  

2019   
ISSN 1683-3511 (print),  

ISSN 1683-6154 (online) 

 

8. Ph. Dvalishvili,    

A. Nachauoi,  

T. Tadumadze 

Georgian Mathematical Journal   https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2050 

 

9. T. Jangveladze,        

Z. Kiguradze,  

M. Gagoshidze 

Acta Mathematica Scientia, 

Vol.39(2019), issue 4. 

ISSN 0252-9602 

10. T. Jangveladze,         

Z. Kiguradze 

Georgian Mathematical Journal  

(Accepted for publication) 

https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2068 

 

11. T. Buchukuri,          

O. Chkadua, 

D. Natroshvili   

Georgian Mathematical Journal  

(Accepted for publication) 

ISSN 1572-9176 

12. U. Goginava      Miskolc Math Notes 20 (2019), 

no. 1, 255—270 

ISSN 1787-2405 

13. G. Gát,              

U. Goginava 

Acta Math. Hungar. 159 (2019), 

no. 2, 653–668  

DOI: 10.1007/s10474-019-00961-2 

14. U. Goginava    

 

Ukraïn. Mat. Zh. 71 (2019), no. 

3, 340—352 

ISSN 0041-5995 

15. G. Gat,              

U. Goginava 

Anal. Math. 45 (2019), no. 1, 

39--62 

 

DOI: 10.1007/s10476-018-0402-y 

16. G. Gat,                 

U. Goginava 

 

Journal of Contemporary 

Mathematical Analysis, 54(4), 

pp. 210-215 (2019) 

DOI: 10.3103/S1068362319040034 

17. Shavardenidze  G. 

 

Studia Sci. Math. Hungar. 56 
(2019), no. 1, 22–44 

DOI: 10.1556/012.2019.56.1.1422} 

18. P. K. Babilua, 

È.A. Nadaraya  

 

Ukraïn. Mat. Zh. 71 (2019), no. 

4, 443--454. 
DOI: 10.1007/s11253-019-01660-5 

19. P. K. Babilua,         

È.A. Nadaraya  

 

Theory Probab. Appl.63 (2019),  

no. 4, 532—544 

 

DOI: 10.1137/S0040585X97T989234 

20. K.J. Kachiashvili    

 

Biostat Biometrics Open Acc J.; 

9(2): 555-759, 2019. 

DOI: 

10.19080/BBOAJ.2019.09.55575902 

IF: 0.883 

21. K.J. Kachiashvili,    

I.A. Prangishvili,  

J.K. Kachiashvili 

Biostat Biometrics Open Acc J 9 

(3), 2019 

ISSN 2574-1241 

IF: 0.548 

22. K.J. Kachiashvili      

 

Biomed J Sci& Tech Res, 19(3), 

2019 

ISSN 2574-1241 

IF: 0.548 

23. A. Kharazishvili       Georgian Mathematikal https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2046 
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 Journal, v. 26, n. 4, 2019  

24. A. Kharazishvili     Real Analysis Exchange,      

v. 44, n. 1, 2019 

DOI: 10.14321/realanalexch.44.1.0217 

 

25. A. Kharazishvili     European Journal of  

Mathematics, v. 5, issue 1, 2019 

ISSN 2199-675X 

 

26. T. Tetunashvili       

 

Georgian Mathematical Journal, 

Volume 26, Issue 4, Pages 583–

590  

https://doi.org/10.1515/gmj-2019-2049 

27. T. Kaladze,                          

L. Tsamalashvili, 

D. Kaladze 

 

Journal of Atmospheric and 

Solar-Terrestrial Physics, 182, 

2019 

doi.org/10.1016/j.jastp.2018.11.011 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1. I. Tsagareli Seminar of  I.Vekua Institute of 

Applied Matematics, REPORTS 

v. 45, 2019 

ISSN 1512-0058   

2. L. Bitsadze Seminar of  I.Vekua Institute of 

Applied Matematics, REPORTS  

v. 45, 2019 

ISSN 1512-0058 

3. L. Bitsadze RROCEEDINGS I.Vekua Institute of 

Applied    Mathematics,  v. 69, 2019 

ISSN 1512-004X  

4. L. Bitsadze Applied Mathematics Informatics and 

Mechanics (AMIM), v.24 (1), 2019 

ISSN 1512-0074 

5. N. Shavlakadze,  

G. Kapanadze,  

L. Gogolauri 

Transactions of A. Razmadze 

Mathematical Institute, volume 173, 

issue 1, 2019 

ISSN 2346-8092 

6. G. Kapanadze,  

L. Gogolauri 

Transactions of A. Razmadze 

Mathematical Institute, 173 (2019),    

no. 2   

ISSN 2346-8092 

7. B. Gulua Applied Mathematics Informatics and 

Mechanics (AMIM),  v.24 (1), 2019 

ISSN 1512-0074 

8. T. Vashakmadze Reports of enlarged sessions of the 

seminar of I. Vekua Institute of 

Applied Mathematics, Vol. 33, 2019 

ISSN 1512-0066 

9. K. Chargazia, 

O. Kharshiladze, 

D. Kvaratskhelia 

Bulletin of TICMI, v. 22, N 1, 2019 ISSN 1512-0082 

10. A. Papukashvili 

G. Papukashvili 

M. Sharikadze 

Reports of enlarged sessions of the 

seminar of I. Vekua Institute of 

Applied Mathematics, Vol. 33, 2019 

ISSN 1512-0066 

11. N. Khatiashvili Proceed. of A.Razmadze Math.Inst, 

Vol.173, 2019 
ISSN 2346-8092 
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12. N. Khatiashvili Reports of enlarged sessions of the 

seminar of I. Vekua Institute of 

Applied Mathematics, Vol. 33, 2019 

ISSN 1512-0066 

13. R. Koplatadze Semin. I. Vekua  Inst. Appl. Math., 

Rep., 45 (2019)  

ISSN 1512-0058 

14. T. Tadumadze,  

T.  Shavadze 

Semin. I. Vekua  Inst. Appl. Math., 

Rep., 45 (2019) 

ISSN 1512-0058 

15. გ. ჯაიანი Bulletin of  TICMI, 23 (1), 2019 ISSN 1512-0082 

16. M. Mrevlishvili, 

D. Natroshvili 

Transactions of A. Razmadze 

Mathematical Institute, Vol.173 

(2019),  issue 3 

ISSN 2346-8092 

17. Babilua P., 

Nadaraya E. 

Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. (N.S.) 

(2019)  Accepted 

ISSN 0132-1447 

18. Babilua P., 

Nadaraya E., 

Patsatsia M. 

Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. (N.S.) 

(2019)  Accepted 

ISSN 0132-1447 

19. ა. ტყეშელაშვილი 

მ. ფაცაცია 

Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. (N.S.)  

v. 13, N 1 

ISSN 0132-1447 

20. A. Kharazishvili Bulletin of TICMI, v.23, n.2, 2019 ISSN 1512-0082 

 

21. A. Kharazishvili Bulletin of TICMI, v. 23, n. 1, 2019 ISSN 1512-0082 

 

22. T. Tetunashvili, 

Sh. Tetunashvili 

Transactions of A. Razmadze 

Mathematical Institute, volume 173, 

issue 2, 2019    

ISSN 2346-8092 

23. T. Tetunashvili, 

Sh. Tetunashvili 

Transactions of A. Razmadze 

Mathematical Institute, volume 173, 

issue 2, 2019    

ISSN 2346-8092 

24. T. Tetunashvili, 

Sh. Tetunashvili 

Transactions of A. Razmadze 

Mathematical Institute, volume 173, 

issue 3, 2019 

ISSN 2346-8092 

25. P. Babilua, 

E. Nadaraya  

Trans. A. Razmadze Math. Inst. (2019) 

accepted 

ISSN 2346-8092 

26. N. Chinchaladze 

 

Bulletin of TICMI, v. 23, n. 2, 2019 ISSN 1512-0082 

 

27. N. Zirakashvili WSEAS Transactions on Applied and 

Theoretical Mechanics, Volume 14, 

2019, Art. #3, pp. 17-27 

 

ISSN / E-ISSN  

1991-8747 / 2224-3429 

28. N. Zirakashvili International Scientific Journal 

"Mathematical Modeling", YEAR III, 

ISSUE 1, P.P. 13-16 (2019) 

WEB ISSN 2603-2929;  

PRINT ISSN 2535-0986 

29. N. Zirakashvili 

 

International Scientific Journal 

"Mathematical Modeling", YEAR III, 

ISSUE 4, P.P. 101-104 (2019) 
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31. T. Jangveladze,  

Z. Kiguradze 
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& Statistics, Vol.276 (2019) 

ISSN 2194-1009 

32. L. Baramidze   

 

Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 54 

(2019), no. 3, 3–15; reprinted in J. J. 
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33. G. Giorgadze,          

V.  Jikia,  

G. Makatsaria 

Journal of Mathematical Sciences 

237(1) 

 

DOI 10.1007/s10958-019-4143-7 

 

3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები  

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

    

 

4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური  

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

    

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები*) 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელებ

ის პერიოდი  

1 თურქეთის 

სამეცნიერო და 

ტექნოლოგიური 

კვლევის საბჭო  

(TUBITAK) 

 

შოთა რუსთაველის  

საქართველოს  

ეროვნული  

სამეცნიერო ფონდი 

04-01 

 
პროექტის 

ხელმძღვანელები: 

თურქეთის  მხრიდან - 

Ozcan Osman 
საქართველოს მხრიდან - 

თ.კალაძე  

პროექტის 

შემსრულებლები: 

საქართველოს მხრიდან: 

თ. კალაძე,  

ლ. წამალაშვილი,  

დ. კალაძე  

თურქეთის მხრიდან :   

Osman Ozcan, 

Ali Yesil, 

Mustafa Inc, 

Selcuk Sagir, 

Kadri Kurt 

წანაცვლებითი 

ნეიტრალური 

ქარის მოქმედების 

ქვეშ მყოფი  

როსბის ტიპის 

განმხოლოებული 

სტრუქტურების 

გენერაცია და 

არაწრფივი 

დინამიკა 

დედამიწის 

იონოსფეროში 

 

2019-2021 

2 გერმანიის 

აკადემიური 

57502289 ბ.დუნდუა ფაქტორიზაციის  

თეორიის 

01.06.2019-

30.11.2019 

                                                 
*) ცხრილში მოცემული პირველი ორი პროექტი სრულდება გმი-ს ბაზაზე, მესამე  სხვა დაწესებუ-

ლებებთან თანამშრომლობით 
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გაცვლის სამსახური 

(DAAD) 

 

შოთა რუსთაველის 

საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი  

განზოგადება 

ხეების 

ენებისათვის 

3 ნორვეგიის 

მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიის 

უნივერსიტეტი 

(გრანმტი, NTNU) 

CPEA-LT-

2016/10003 

GRANT CPEA-

LT-2016 / 

10003 

(გრანტი 

#1649)  

პროექტის 

ხელმძრვანელი:  

ალექსეი გაივორონსკი 

(ნორვეგია) 

პროექტის 

კოორდინატორი: 

ელიზბარ ნადარია; 

პროექტის 

თანახელმძღვანელი: 

ომარ ფურთუხია; 

პროექტის მონაწილეები: 

მალხაზ შაშიაშვილი, 

პეტრე ბაბილუა 

გლობალური 

ეკონომიკური, 

ტექნოლოგიური 

და 

გარემოსდაცვითი 

ცვლილებების 

მიხედვით 

კვლევის 

საფუძველზე 

განათლებისა და 

მომსახურების 

სფეროში რისკების 

მართვის 

თანამედროვე 

კოლაბორაციული 

პროგრამა: 

გაფართოებული 

ვერსია 

2018-2022 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები*) 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1. 217596 გიორგი ჯაიანი 

(ხელმძღვანელი) 

გია ავალიშვილი 

(კოორდინატორი) 

მარიამ ავალიშვილი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

ნატალია ჩინჩალაძე 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

მირანდა გაბელაია 

(ახალგაზრდა 

მკვლევარი)  

ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტების 

კონკურსი 2016 

(თერმოდრეკადი 

პიეზოელეტრული 

სტრუქტურებისათვის 

იერარქიული მოდელების აგება 

და გამოკვლევა) 

9.12.2016–

9.12.2019 

                                                 
*) ცხრილში მოცემული პირველი ცხრა პროექტი სრულდება გმი-ს ბაზაზე, დანარჩენი - სხვა 

დაწესებულებებთან თანამშრომლობით 
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2. RF 17-96 გ. გიორგაძე 

(ხელმძღვანელი) 

გ. გულაღაშვილი 

(მენეჯერი) 

გ. მაქაცარია 

(შემსრულებელი) 

ნ. მანჯავიძე 

(შემსრულებელი) 

გ. მაქაცარია 

(შემსრულებელი) 

ვ. ჯიქია 

(შემსრულებელი) 

რიმან-ჰილბერტის ამოცანები 

რიმანის ზედაპირებზე და 

ჰოლომორფული ფიბრაციის 

ინვარიანტები  

 

20.12.2017-

20.12.2020 

3. FR17_439 მირჩა მარინი 

(სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი), 

მიხეილ რუხაია 

(კოორდინატორი), 

ბესიკ დუნდუა 

(ძირითადი 

შემსრულებელი), 

თემურ კუცია 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

წესებზე დაფუძნებული 

მიდგომა ატრიბუტებზე 

დაფუძნებული წვდომის 

კონტროლის მიმართ 

დეკემბერი 

2017-

დეკემბერი 

2020 

4. No. FR17_279 ხათუნა ჩარგაზია 

(ხელმძღვანელი), 

დიანა კვარაცხელია  

(კოორდინატორი), 

ნოდარ ჯავახიშვილი  

(შემსრულებელი), 

ქეთევან გომიაშვილი  

(შემსრულებელი) 

არაწრფივი კოჰერენტული 

სტრუქტურები და ძლიერი 

გრიგალური ტურბულენტობა 

ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროში  

2017-2020 

 

5. PhD_F_17_89 

(დოქტორანტუ- 

რის  

საგანმანათ-

ლებლო პროგ-

რამების 

გრანტი) 

თ. შავაძე  ამონახსნების ვარიაციის 

ფორმულები სამართი ფუნქცი-

ონალურ-დიფერენციალური 

განტოლებებისთვის  წყვეტილი 

საწყისი პირობით და დაგვიანე-

ბების   შეშფოთების   გათვალი-

სწინებით და მათი გამოყენება 

ოპტიმიზაციის ამოცანებში 

31.10.2017-

31.10.2019 

6. MG_ISE_18_519 მიხეილ რუხაია 

(სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი),  

ბესიკ დუნდუა 

(კოორდინატორი),  

ანა ჩუტკერაშვილი 

(შემსრულებელი), 

ჯიჰან მერტი 

(შემსრულებელი) 

კომპიუტერული 

მეცნიერებების თეორიული 

საფუძვლები 

ოქტომბერი 

2018 – 

თებერვალი 

2019 
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7. YS-18-1480 პროექტის 

ხელმძღვანელი: 

ბესიკ დუნდუა  

პროლოგზე ალბათური 

პროგრამირება 

2018-2020 

 

8. YS-18-610 პროექტის 

ხელმძღვანელი: 

მ. სვანაძე 

თერმოდრეკადობის 

თეორიების არაკლასიკური 

ამოცანების გამოკვლევა 

ფოროვან სხეულთა ბინარული 

ნარევებისათვის 

2018-2020 

9.  04/03 პროექტის 

ხელმძღვანელი: 

მიხეილ რუხაია 

შემსრულებლები: 

ბ. დუნდუა, 

ლ. ტიბუა,  

ლ. კურტანიძე,  

ლ. მირცხულავა 

NTRU-ზე დაფუძნებული 

კრიპტოსისტემების დიზაინი 

და ანალიზი ფორმალური 

მეთოდების გამოყენებით 

2019-2021 

10. FR2017/FR17_54

8 

პროექტის 

ხელმძღვანელი: 

თ. დავითაშვილი. 

შემსრულებლები: 

ი. სამარაძე,  

რ. ქვათაძე,  

ლ. მეგრელაძე 

საქართველოს ტერიტორიაზე 

კლიმატის მახასიათებელ 

ზოგიერთ ელემენტთა 

ცვლილების შესწავლა 

საპროგნოზო რეგიონალურ 

მოდელთა ანსამბლის 

საფუძველზე 

2017-2020 

11. No. FR17_252 ოლეგ  ხარშილაძე  

(ხელმძღვანელი), 

ხათუნა ჩარგაზია 

(კოორდინატორი), 

ჯემალ როგავა  

(შემსრულებელი), 

კახა შანშიაშვილი 

(შემსრულებელი) 

მულტიმასშტაბური 

სოლიტონებისა და 

გრიგალური სტრუტურების 

არაწრფივი დინამიკა რთულ 

უწყვეტ გარეოებში 

2017-2020 

 

12. FR-18-126 პროექტის 

ხელმძღვანელი: 

დ. ნატროშვილი  

პროექტის 

შემსრულებლები: 

ო. ჭკადუა  

თ. ბუჩუკური  

მ. მრევლიშვილი  

გ. ჭკადუა 

თერმოდრეკადობის 

თეორიების არაკლასიკური 

ამოცანების გამოკვლევა 

ფოროვან სხეულთა ბინარული 

ნარევებისათვის 

 

2019-2021 

13. 217282 თ. კოპალიანი 

(ხელმძღვანელი),  

უ. გოგინავა 

(კოორდინატორი), 

მკვლევარები:   

გ. ონიანი,  

ა. გოგატიშვილი,  

ლ. ბარამიძე 

ფურიეს ანალიზის 

ოპერატორები ზოგიერთ ახალ 

და კლასიკურ ფუნქციურ 

სივრცეებში 

2016–2019 
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14. შოთა 

რუსთაველის 

სამეცნიერო 

ფონდი  და 

Volkswagen 

Stiftung 

რ. ბოჭორიშვილი,  

მ. ბაკურაძე,  

უ. გოგინავა,  

რ. მეიერი,  

ი. ვიტი 

International PhD program 2018-2022 

15. DI-18-118 პროექტის 

ხელმძღვანელები: 

რ. გეწაძე  

ა.მესხი  

პროექტის 

შემსრულებლები: 

შ. ტეტუნაშვილი  

ვ. კოკილაშვილი  

ლ. ეფრემიძე  

თ. ტეტუნაშვილი  

ნ. სალია  

ც. ცანავა  

გ. იმერლიშვილი 

ინტეგრალური ოპერატორები 

არასტანდარტულ ფუნქციურ 

სივრცეებში; ფურიეს 

ანალიზისა დავეივლეტების 

თეორიის ახალი ასპექტები 

 

2018-2021 

16. FR-18-6190 პროექტის 

ხელმძღვანელი: 

ა. კირთაძე  

პროექტის 

შემსრულებლები: 

ა.ხარაზიშვილი   

ნ. რუსიაშვილი  

მ. ხაჩიძე  

თ. ქასრაშვილი 

ინვარიანტული ზომების 

ზოგიერთი ალგებრულ-

ტოპოლოგიურ თვისება და 

მათი გამოყენებები 

 

2019-2021 

17. FR-18-2499 პროექტის 

ხელმძღვანელი: 

ვ. კოკილაშვილი 

პროექტის 

კოორდინატორი:  

ა. მესხი 

პროექტის 

შემსრულებლები: 

შ. ტეტუნაშვილი  

ლ.  ეფრემიძე  

თ. ტეტუნაშვილი  

ნ. სალია  

ც. ცანავა  

გ. იმერლიშვილი  

ახალი მიდგომები 

თანამედროვე ანალიზში 

მეტრიკულ სივრცეებზე, 

მრავალგანზომილებიან და 

გამოყენებით ჰარმონიულ 

ანალიზში. გამოყენებები 

კერძოწარმოებულებიან 

დიფერენციალურ განტო-

ლებებში 

 

2019-2022 
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7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
პუბლიკაციის 

ავტორი/ები 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1. G. Akhalaia,  

G. Giorgadze, 

G. Makatsaria, 

N. Manjavidze 

Trends in Mathematics". Analysis as a 

Life 

 

ISBN-10: 3030026493 

ISBN-13: 978-3030026493 

 

2. T. Davitashvili 

 

E3S Web of Conferences 99, 03011 

(2019) CADUC 2019, Volume 99, 03011 

(2019) 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201

99903011 

 

3. N. Manjavidze, 

G. Makatsaria,  

T. Vekua,  

G. Akhalaia 

Trends in Mathematics. Analysis, 

Probability, Applications, and 

Computation 

 

ISBN  978-3-030-04459-6 

4. T. Tadumadze, 

A. Nachaoui,  

T. Shavadze 

 

International  Workshop on the 

Qualitative Theory  of  Differential 

Equations, December  07-09,  2019, 

Tbilisi, Georgia  

E ISSN 1512-3391 

5. T. Vashakmadze Related Problems of Continuum 

Mechanics 

ISBN 978-9941-484-85    

6. ბ. დუნდუა,   

მ. რუხაია 

 

In proceedings of IEEE 2nd Ukraine 

Conference on Electrical and Computer 

Engineering, UKRCON 2019 

DOI: 

10.1109/UKRCON.2019.8879922 

7. ბ. დუნდუა,  

თ. კუცია,  

მ. მარინ 

 

In proceedings of Intelligent Computer 

Mathematics - 12th International 

Conference, CICM 2019, LNCS vol. 

11617   

DOI: 10.1007/978-3-030-23250-4_6 

8. ბ. დუნდუა,  

თ. კუცია, 

მ. მარინ 

 

In Proceedings of the 24th ACM 

Symposium on Access Control Models 

and Technologies (SACMAT '19) 

 

DOI: 10.1145/3322431.3325416 

9. N. Khatiashvili 

 

Proceedings of the World Congress on 

Engineering 2019 WCE 2019, July 3-5, 

2019 

ISBN 978-988-14048-6-2 

 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 
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7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

№ 

 

წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 

გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

№ 
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 ა. ხარაზიშვილი საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

გამომცემლობაა 

 

2 თ. ჯანგველაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერიტეტის გამომცემლობა 

ISBN 1512- 0015 

3 თ. ჯანგველაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსი-

ტეტის გამომცემლობა(გადაცემულია 

დასაბეჭდად ) 

 

 

4 T. Davitashvili Tbilisi University Press Lecture Notes of TICMI, v. 20, 2019, 

ISSN 1512-0511 
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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების -- ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო ერთეულის დასახელება 

(პერსონალური შემადგენლობისა და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

I. დრეკადობის და გარსთა თეორიის განყოფილება 
 

თენგიზ მეუნარგია (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

გიორგი კაპანაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ნატალია ჩინჩალაძე (უფროსი 

მეცნიერი თანამშრომელი), ნიკოლოზ ავაზაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), ნათელა 

ზირაქაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), ლამარა ბიწაძე (მეცნიერი თანამშრომელი), მაია 

სვანაძე (მეცნიერი თანამშრომელი), ივანე ცაგარელი (მეცნიერი თანამშრომელი), რომან 

ჯანჯღავა (მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ბაკურაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეცია-

ლისტი), ნინო ბლიაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი), სოფო ბლიაე (თსუ დოქტო-

რანტი, გმი სპეციალისტი), არჩილ საყევარაშვილი  (თსუ მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი) 
 

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 დრეკადობის სამ - და ორგან-

ზომილებიანი თეორიისა და 

გარსთა თეორიის ამოცანები 

სხვადასხვა ფიზიკური ველის 

გათვალისწინებით 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. მეუნარგია  

პროექტის შემსრულებლები: 

გ. ჯაიანი,  

დ. ნატროშვილი,  

გ. კაპანაძე,  

ნ. ჩინჩალაძე,  

ლ. ბიწაძე,  

ნ. ზირაქაშვილი, 

თ. მეუნარგია,  

მ. სვანაძე, 

ი. ცაგარელი,  

რ. ჯანჯღავა,  

გ. ბაკურაძე,  

ნ. ბლიაძე, ს. ბლიაძე, 

ა. საყევარაშვილი  

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

ჰოლმ ალტენბახი 

(მაგდებურგის ოტო-გიურიკეს 
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უნივერსიტეტი, გერმანია, 

თსუ ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის საპატიო 

დოქტორი), 

რაინჰოლდ კინცლერი 

(ბრემენის უნივერსიტეტი, 

გერმანია, თსუ ი. ვეკუას სახე-

ლობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის 

საპატიო დოქტორი), 

ვოლფგანგ მიულერი 

(ბერლინის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, გერმანია), 

ბერტ-ვოლფგანგ შულცე 

(პოტსდამის უნივერსიტეტი, 

გერმანია, თსუ ი. ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მა-

თემატიკის ინსტიტუტის 

საპატიო დოქტორი), 

ინგო ვიტი (გიოტინგენის 

უნივერსიტეტი, გერმანია),  

პაოლო პოდიო-გუიდული 

(რომის მე-2 უნივერსიტეტი, 

იტალია),  

ფლავია ლანძარა (რომის 

უნივერსიტეტი „ლა საპიენცა“, 

იტალია),  

ალბერტო ჩალდეა 

(ბაზილიკატას 

უნივერსიტეტი, იტალია), 

ბაკურ გულუა (თსუ გმი 

ლაბორანტი) 

განხილულია არახარისხოვანი წამახვილების მქონე დრეკადი ღეროს სიმტკიცეზე გათვლის 

ამოცანა. 

  

გამოკვლეულია დრეკადი ორფენოვანი ღეროების სტატიკის და დინამიკის ზოგიერთი ამოცანა. 

 

გამოკვლეულია ორგვარი ფოროვნების ბლანტი თერმოდრეკადობის მდგრადი რხევის სასაზღვრო 

ამოცანები. პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია აღნიშნული ამოცანების 

კლასიკური ამონახსნების არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. 

 

შესწავლილია ზოგიერთი ამოცანა პიეზოელექტრული სხეულებისათვის N=1 მიახლოებაში.  

პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით, გამოკვლეულია სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები 

ფენოვანი ტიპის უბნობრივ ერთგვაროვანი დრეკადი კომპოზიტური სხეულებისათვის, როდესაც 

სხვადასხვა ფენაში გვაქვს დრეკადობის თეორიის განსხვავებული განზოგადებული მოდელები 

(მათ შორის, თერმო-ელექტრო-მაგიტო-დრეკადობის გრინ-ლინდსეის მოდელი). ასეთი ტიპის 

განზოგადებული მოდელებით აღიწერება სხვადასხვა განზომილებიანი ფიზიკური ველების 
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ურთიერთქმედების მათემატიკური ამოცანები. აღნიშნული ამოცანები დაყვანილია ფსევდო-

დიფერენციალური განტოლებების სისტემაზე და შესწავლილია შესაბამისი ინტეგრალური 

ოპერატორების ფრედჰოლმურობა. მიღებული შედეგების ბაზაზე გამოკვლეულია ზემოთ 

ხსენებული ფსევდორხევის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანებისთვის ამონახსნების არსებობის 

დებულებები და  გამოკვლეულია ამონახსნების სიგლუვის საკითხი. 

 

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა კვლევა დრეკადობის ბრტყელი თეორიისა და ფირფიტის 

ღუნვის ნაწილობრივ უცნობ საზღვრიანი ამოცანებისა. შესწავლილი იქნა აგრეთვე ბლანტი 

დრეკადობის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა. კერძოდ: 

- შესწავლილ იქნა თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა ხვრელითა და წვეროებში 

ამონაჭრებით შესუსტებული მართკუთხა არისათვის. 

- ბლანტი დრეკადობის წრფივი თეორიის II ძირითადი სასაზღვრო ამოცანა წრისათვის. 

- შტამპის ამოცანა ბლანტი დრეკადი ნახევარსიბრტყისათვის ხახუნის გარეშე. 

- შტამპის ამოცანა ბლანტი დრეკადი ნახევარსიბრტყისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. 

 

თერმოდრეკადი სხეულისათვის დიფუზიის, მიკროტემპერატურის, და მიკროკონცენტრაციის 

გათვალისწინებით აგებულია ამონახსნთა ფუნდამენტალური მატრიცი, მარტივი და ორმაგი 

ფენის პოტენციალები და შესწავლილია მათი თვისებები. 

განხილულია დრეკადი, სიცარიელის მქონე უსასრულო ზოლი.  აგებულია რეგულარული 

ამონახსნის ზოგადი წარმოდგენის ფორმულები ელემენტარული ფუნქციების (ჰარმონიული, 

ბიჰარმონიული და მეტაჰარმონიული) საშუალებით. ფურიეს მეთოდის გამოყენებით ამოხსნილია 

სასაზღვრო ამოცანები სიცარიელის მქონე უსასრულო ზოლისათვის. 

მიღებულია სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნები მიკროოტემპერატურის მქონე წრისათვის. 

ამონახსნები წარმოდგენილია აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი  კრებადი მწკრივების 

სახით. 

დრეკადი, ორგვარი სიცარიელის მქონე წრისათვის  აგებულია რეგულარული ამონახსნის ზოგადი 

წარმოდგენის ფორმულები ელემენტარული ფუნქციების (ჰარმონიული, ბიჰარმონიული და 

მეტაჰარმონიული) საშუალებით. ფურიეს მეთოდის გამოყენებით ამოხსნილია სასაზღვრო 

ამოცანები ორგვარი სიცარიელის მქონე წრისათვის. ამონახსნები წარმოდგენილია აბსოლუტურად 

და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. 

 

გამოკვლეულია ერთგვაროვანი იზოტროპული საკმარისად გრძელი სქელკედლიანი მილის 

(წრიული ცილინდრის) სიმტკიცის დამოკიდებულება მილის დიამეტრზე, კედლის სისქესა და 

მასალაზე. განხილულია ბრტყელი დეფორმაცია. დრეკადობის თეორიის  სტატიკის ამოცანებზე 

დაყრდნობით შედგენილია სქელკედლიანი მილის სიმტკიცეზე ანგარიშისათვის მათემატიკური 

მოდელი. დასმულია და ანალიზურადაა ამოხსნილი დრეკადობის თეორიის სათანადო სტატიკის 

ამოცანები პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში. ანალიზური ამონახსნი მიღებულია ცვლადთა 

განცალების მეთოდით, რომელიც წარმოდგენილია ორი ჰარმონიული ფუნქციის საშუალებით.  

დადგენილია ბრტყელ დეფორმირებულ მდგომარეობაში მყოფი ერთგვაროვანი იზოტროპული 

სხვდასხვა მასალისა და დიამეტრის წრიული ცილინდრების კედლების ის მინიმალური სისქეები,  

რომლის დროსაც ცილინდრებში ძაბვები არ აღემატება დასაშვებ სიდიდეებს (რომლებიც 

მოცემულია ცხრილებში). მიღებულია ზოგიერთი რიცხვითი შედეგი და აგებულია შესაბამისი 

გრაფიკები. 
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გამოკვლეულ იქნა ამოზნექილი გარსები ხვრელებით.  

 

დრეკადობის თეორიის დინამიკის ამოცანების  ცხადი ამონახსნები მიღებულია სითხის შემცველი 

ორგვარი ფორებისა და, აგრეთვე, ცარიელი ფორების შემცველი წრისათვის;  ამონახსნთა 

ერთადერთობის საკითხი დადგენილია. აღნიშნული ამოცანები  დროის მიმართ ლაპლასის 

გაედაქმნის გამოყენებით მიიყვანება  ე.წ. ფსევდორხევის ამოცანებზე. ამ უკანასკნელი ამოცანების 

ამონახსნები წარმოდგენილია ელემენტარული ფუნქციების გამოყენებით.  
 

დადგენილია ის აუცილებელი პირობები, რომელთათვისაც შებრუნებული გარდაქმნა არსებობს 

და იძლევა  თავიდან დასმული  ამოცანების ამონახსნს.   გამოკვლეულია  თავდაპირველი და 

შესაბამისი ფსევდორხევის ამოცანების ამონახსნთა ერთადერთობის საკითხები. 

 

მიახლოებით ამოხსნილია რიგი ბრტყელი სასაზღვრო ამოცანა პერფორირებული სხეულებისთვის 

კოსერას გარემოს შემთხვევაში. დამუშავებულია ფირფიტების გაჭიმვა-კუმშვისა და ღუნვის 

ზოგიერთი, მათ შორის შერეული, სასაზღვრო ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნის აგების 

ალგორითმი ვეკუას თეორიის შემთხვევაში 

 

თერმოდრეკადი კელვინ-ფოიგტის პიეზოელექტრული პრიზმული გარსებისათვის 

სიცარიელეებით აგებულია იერარქიული მოდელები. სახელდობრ, ილია ვეკუას განზომილების 

რედუქციის მეთოდით მიღებულია ძირითად განტოლებათა სისტემა და იერარქიული 

მოდელების -ურ მიახლოებაში დასმულია სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანები. 

განხილულია ტრანსვერსალურად იზოტროპული პიეზოელექტრული მასალის ანტიბრტყელი 

დეფორმაცია  მიახლოებაში, დასმული და გამოკვლეულია შესაბამისი სასაზღვრო 

ამოცანები. 

 

განხილულია ორგვარი ფოროვნების მქონე სხეული. ი. ვეკუას N=1 მიახლოებისათვის შესაბამისი 

განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამინახსნი გამოსახულ იქნა ოთხი ანალიზური ფუნქციითა და 

ექვსი ჰელმჰოლცის ამონახსნის საშუალებით. ამოხსნილია ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები 

წრისათვის. 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1  ბლანტი დრეკადობის და 

თერმოდრეკადობის 

2018-2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

მ. სვანაძე  
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თეორიების არაკლასიკური 

ამოცანების გამოკვლევა 

ფოროვან სხეულთა 

ბინარული ნარევებისათვის 

YS-18-610 

 ამ პროექტის საფუძველზე გამოკვლეული იქნება ბლანტი დრეკადობისა და  თერმოდრეკადობის 

თეორიების მდგრადი რხევისა და კვაზი სტატიკის არაკლასიკურისივრცითი ამოცანებიფოროვან 

სხეულთა ბინარული ნარევებისათვის პოტენციალთა მეთოდისა (სასაზღვრო ინტეგრალური 

განტოლების მეთოდი) და სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა თეორიის გამოყენებით, 

სადაც ნარევის კომპონენტები კელვინ-ფოიგტის პოროვანი მასალა და იზოტროპული პოროვანი 

სხეულია. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 თერმოდრეკადი პიეზოელე-

ტრული სტრუქტურებისათვის 

იერარქიული მოდელების 

აგება და გამოკვლევა 

(ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტების 

კონკურსი 2016) #217596  

2016-2019 პროექტის ხელმძღვანელი: 

გ. ჯაიანი 

კოორდინატორი: 

გ. ავალიშვილი  

ძირითადი შემსრულებლები: 

მ. ავალიშვილი,  

ნ. ჩინჩალაძე,  

ახალგაზრდა მკვლევარი: 

მ. გაბელაია 

საზოგადოდ, არალიპშიცური წამახვილების მქონე ცვალებადი მახასიათებლების მქონე ზოგადი 

არაერთგვაროვანი მასალისაგან შემდგარი ანიზოტროპული თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული 

ცვალებადი მართკუთხოვანი კვეთის ძელებისათვის დაბალი რიგის (0,0), (1,0) მიახლოებებში 

გამოკვლეულია სასაზღვრო პირობების დასმის თავისებურებები. ი. ვეკუას განზომილების რე-

დუქციის მეთოდის ანალოგიური ღეროებისათვის ადაპტირებული მეთოდი, კერძოდ, ძელის 

სიგრძის გასწვრივ ცვლადის მიმართ ხარისხოვნად ცვალებადი ფიზიკური მახასიათებლების და 

განივკვეთის ფართობის მქონე მართკუთხოვანი კვეთის ძელებისათვის იერარქიული მოდელების 

(0,0), (1,0), (0,1) და (1,1) მიახლოებაში განხილულია დინამიკის ამოცანები, როცა სხეულის პოლა-

რიზაციის ღერძი ემთხვევა სიმეტრიის ღერძს. გაანალიზებულია არაკლასიკური სასაზღვრო 

ამოცანების დასმის თავისებურებები. (0,0) მიახლოების ძირითადი დამოკიდებულებები მიღებუ-

ლია ძელის მართკუთხა განივკვეთის გვერდების გასწვრივი ცვლადების მიმართ განსახილველი 

ფიზიკური მოდელის მმართველი განტოლებების ინტეგრებით. (1,0), (0,1) და (1,1) მიახლოებაში 

ძირითადი დამოკიდებულებები მიღებულია განსახილველი ფიზიკური მოდელის მმართველი 

განტოლებების შესაბამისად )( 21 xP  და )( 31 xP  ლეჟანდრის პოლინომებზე გამრავლებით და მიღე-

ბული განტოლებების ძელის მართკუთხა განივკვეთის გვერდების გასწვრივი ცვლადების მიმართ 

ინტეგრებით. მექანიკური გადაადგილებების და ელექტრული პოტენციალის ორმაგი წონიანი 

(0,0), (1,0), (0,1) და (1,1) მომენტების მიმართ მიღებული, საზოგადოდ გადაგვარებული, მეორე 
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რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემისათვის დადგენილია კრიტერიუ-

მები (ზოგად შემთხვევაში ინტეგრალური სახის, ხოლო ხარისხოვანიწამახვილების შემთხვევაში 

ხარისხის მაჩვენებლებისათვის უტოლობების სახით), თუ როდისაა კორექტული დირიხლეს 

ამოცანა (მთელ საზღვარზე დასახელებულია საძიებელი ფუნქციები) ან კელდიშის ამოცანა (მხო-

ლოდ საზღვრის ნაწილზე შეიძლება საძიებელი ფუნქციების დასახელება, ხოლო საზღვრის მეორე 

ნაწილი საერთოდ თავისუფლდება სასაზღვრო პირობებისგან). საზღვარზე ძაბვის (0,0) მომენტის 

(ძალვის) დასახელების შემთხვევაში, თუ ღერო წამახვილებულია, სასაზღვრო პირობა წამახვილე-

ბულ ბოლოში ყოველთვის წონიანი ნოიმანის პირობაა, განსხვავებით არაწამახვილებული 

ბოლოსგან. ამ შემთხვევაში ძელის წამახვილებულ ბოლოზე მოქმედებს ან სეგმენტზე შეყურსული 
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ლია) ძალა. ყველა კორექტულად დასმული სასაზღვრო ამოცანა (დირიხლეს, კელდიშის, შერეული 

დირიხლე - წონიანი ნოიმანის ამოცანა) ცხადადაა ამოხსნილი.  

თუ ამისათვის (0,0) მიახლოებაში ხარისხის მაჩვენებელი 1 , (1,0), (0,1) და (1,1) ნიახლოებაში 

ამის საპირისპიროდ შესაბამისი   ნაკლები უნდა იყოს 
3

1
-ზე. კელდიშის ტიპის ამოცანის 

შემთხვევაში პირობა 1 , შესაბამისად იცვლება პირობით 
3

1
 . საწყის პირობებში ამ ტიპის 

თავისებურებები თავს არ იჩენს. დინამიკის ამოცანები ცხადადაა ამოხსნილი ფურიეს მეთოდით. 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
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გვერდების 
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of Applied 

Matematics, 
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განიხილება ფოროელასტოსტატიკის სასაზღვრო ამოცანები  წრიული რგოლისათვის 

სიცარიელით. განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნი წარმოდგენილია ჰარმონიუ-

ლი, ბიჰარმონიული და მეტაჰარმონიული ფუნქციებით. ამოცანათა ცხადი ამონახსნები 

მიღებულია მწკრივების სახით. დადგენილია ის პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს 
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გამომცემლობა 

გვერდების 
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and 
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ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 L.Bitsadze Basic problems of 

thermoelasticity  

with 

Microtemperatures 
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ISSN 1512-0074 

Applied 

Mathematics 

Informatics and 

Mechanics 

(AMIM) 

v.24 (1), 2019 
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Tbilisi 

University Press 
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მიღებულია სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნები მიკროოტემპერატურის მქონე წრისათ-

ვის. ამონახსნები წარმოდგენილია აბსოლუტურად და თანაბრად   კრებადი მწკრივების 
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სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
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G. Kapanadze, L. 

Gogolauri 
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Transactions of  

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute, volume 

173, issue 1, 2019 

 

Elsevier 8 
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განხილულია (ცხადი სახითაა ამოხსნილი) პიეზოელექტრული ტრანსვერსალურად 

იზოტროპული ღეროს დინამიკის ამოცანები, როცა დრეკადი მუდმივები ღეროს საზღვრის 

ნაწილზე ნული ხდება. 
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 განიხილება ზოგიერთი ბრტყელი სასაზღვრო ამოცანა პერფორირებული არეებისთვის 

დრეკადობის მომენტური თეორიის შემთხვევაში. არე წარმოადგენს კვადრატს გარკვეულ-

ნაირად განლაგებული ხვრელებით. დასმული ამოცანები ამოხსნილია მიახლოებით ფუნ-

დამენტურ ამონახსნთა მეთოდის გამოყენებით. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 R. Janjgava Solution of the Kirsch problem 

for a binary mixture in the case 

of approximation N =1 of 

Vekua’s theory, 

DOI: 

10.1177/1081286518811398 

Mathematics and 

Mechanics of Solids 

2019, Vol. 24(7) 

USA, 

SAGE 

Publishing 

12 

განიხილება ორი იზოტროპული დრეკადი მასალის ნარევისგან შედგენილი უსასრულო 

ფირფიტა წრიული ხვრელით. ხვრელი თავისუფალია გარეშე დატვირთვისგან, ხოლო 

უსასრულობაში მოდებულია ცალმხრივი გამჭიმავი ძაბვები. ფირფიტის დრეკადი წონას-

წორობა აღიწერება ორგანზომილებიანი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემით, 

რომელიც მიიღება ბინარული ნარევის წონასწორობის სამგანზომილებიანი განტოლებე-
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ბიდან ი. ვეკუას რედუქციის მეთოდით. დასმული ამოცანა ამოხსნილია ანალიზურად, 

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიის მეთოდის გამოყენებით. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 

 

N.Zirakashvili On the Numerical Solution of 

Some Two-Dimensional Non-

Classical Elasticity Problems 

by Boundary Element 

Method. ISSN / E-ISSN: 1991-

8747 / 2224-3429 

WSEAS 

Transactions on 

Applied and 

Theoretical 

Mechanics, 

Volume 14, 2019, 

Art. #3, pp. 17-27 

WSEAS 

(World 

Scientific and 

Engineering 

Academy and 

Society) 

10 

დასმულია და სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდით ამოხსნილია არაკლასიკური ამოცანები, 

კერძოდ ძაბვებისა და გადაადგილებების ლოკალიზაციის ამოცანები ერთგვაროვანი 

იზოტროპული ნახევარსიბრტყისათვის.  ნაშრომში განხილული ლოკალიზაციის ამოცა-

ნები შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: ვიპოვოთ ნახევარსიბრტყის საზღვრის   

ნაწილზე  ნორმალური ძაბვის ისეთი განაწილება, რომ სხეულის შიგნით საზღვრიდან მო-

ცემული მანძილით დაშორებულ მოცემული სიგრძის მონაკვეთზე ა) ნორმალური ძაბვა  

იყოს მოცემული ფუნქციის მნიშვნელობის ტოლი (ფუნქცია შეესაბამება შეყურსულ 

ძალას); ბ) ნორმალური გადაადგილება  იყოს მოცემული ფუნქციის მნიშვნელობის ტოლი. 

ამასთან ეს ფუნქცია აღწერს მკვეთრად გამოხატულ არათანაბარ ნორმალურ გადაადგილე-

ბას. დრეკადი მახასიათებლების, მანძილისა და მონაკვეთის სიგრძის ცვლილებით შეირ-

ჩევა ნახევარსიბრტყის საზღვარის ნაწილზე ნორმალური ძაბვის ოპტიმალური განაწი-

ლება.  

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

5 

 

N. Zirakashvili Analytical solutions of some 

internal boundary value 

problems of elasticity for 

domains with hyperbolic 

boundaries. DOI: 

10.1177/1081286518805269. 

Mathematics and 

Mechanics of 

Solids, 24(6) 1726–

1748 

Address:  

SAGE 

Publications 

Ltd 

1 Oliver's Yard 

London 

EC1Y 1SP 

23 

ნაშრომში წარმოდგენილი ძირითადი შედეგები შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ   შემდეგნაი-

რად: 

 ელიფსურ კოორდინატებში ჩაწერილია წონასწორობის განტოლებათა სისტემა და 

ჰუკის კანონი; 

 აგებულია დრეკადობის თეორიის ორგანზომილებიანი ამოცანების ანალიზური 

ამონახსნი ელიფსურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო წირებით შემოსაზ-

ღვრულ არეში; 

 დასმულია და ამოხსნილია ჰიპერბულურ საზღვრიანი ერთგვაროვანი იზოტრო-

პული სხეულის დრეკადი წონასწორობის შიგა სასაზღვრო ამოცანები, როდესაც 

ჰიპერბოლურ საზღვარზე მოცემულია ნორმალური ან მხები ძაბვები;  

 ანალიზური ამონახსნი მიღებულია ცვლადთა განცალების მეთოდით, რომელიც 

წარმოდგენილია ორი ჰარმონიული ფუნქციის საშუალებით; 
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 წარმოდგენილია და განხილულია ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი 

შედეგების შესაბამისი 2D და 3D გრაფიკები, რომლებიც მიღებულია MATLAB-ის 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

6 

 

N.Z irakashvili Study of stress–strain state of 

elastic body with hyperbolic 

notch. 

https://doi.org/10.1007/s00033

-019-1131-1 

Z. Angew. Math. 

Phys. ZAMP 

(2019) 70: 87 

Springer 

Nature 

Switzerland 

19 

შესწავლილია ჰიპერბოლურ ღრუიანი უსასრულო სივრცის დაძაბულ-დეფორმირებული 

მდგომარეობა, როდესაც ღრუს საზღვარზე მოცემულია ნორმალური ან მხები ძაბვები. 

განხილულია ბრტყელი დეფომაცია. ამრიგად, ელიფსურ კოორდინატთა სისტემაში 

აგებულია, ჰიპერბოლურ ჭრილიან უსასრულო არეში, დრეკადობის თეორიის 

ორგანზომილებიანი ამოცანების  ანალიზური ამონახსნი ცვლადთა განცალების 

მეთოდით. შესწავლილია ჰიპერბოლურჭრილიანი ერთგვაროვანი იზოტროპული სხეუ-

ლის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა, როდესაც ჰიპერბოლურ საზღვარზე მო-

ცემულია არაერთგვაროვანი (არანულოვანი)  სასაზღვრო პირობები. და ბოლოს,  ჭრილის 

მახლობლად ძაბვებისა და გადაადგილებების განაწილებისათვის განხორციელებულია 

რიცხვითი მოდელირება და წარმოდგენილია ზოგიერთი ტესტური ამოცანის რიცხვითი 

შედეგების შესაბამისი გრაფიკები. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

7 

 

N.Zirakashvili 

 

 

INVESTIGATION OF 

STRENGTH OF THICK-

WALLED CIRCULAR 

CYLINDER BY USING 

BOUNDARY VALUE 

PROBLEMS OF 

ELASTICITY 

WEB ISSN 2603-2929; 

PRINT ISSN 2535-0986 

INTERNATIONA

L SCIENTIFIC 

JOURNAL 

"MATHEMATICA

L MODELING", 

YEAR III, ISSUE 

1, P.P. 13-16 

(2019) 

International 

Scientific 

Journals 

of Scientific 

Technical 

Union of 

Mechanical 

Engineering 

"Industry 4.0", 

Sofia, Bulgaria 

4 

გამოკვლეულია ერთგვაროვანი იზოტროპული საკმარისად გრძელი სქელკედლიანი მი-

ლის (წრიული ცილინდრის) სიმტკიცის ცვლილება მილის დიამეტრის, კედლის სისქისა 

და მასალის ცვლილებისას. მილი ბრტყელ დეფორმირებულ მდგომარეობაშია. დრეკადო-

ბის თეორიის სტატიკის ამოცანებზე დაყრდნობით შედგენილია სქელკედლიანი მილის 

სიმტკიცეზე ანგარიშისათვის მათემატიკური მოდელი. დასმულია და ანალიზურადაა 

ამოხსნილი დრეკადობის თეორიის სტატიკის ამოცანები პოლარულ კოორდინატთა სის-

ტემაში. ანალიზური ამონახსნი მიღებულია ცვლადთა განცალების მეთოდით, რომელიც 

წარმოდგენილია ორი ჰარმონიული ფუნქციის საშუალებით. შესწავლილია მილის სიმ-

ტკიცის დამოკიდებულება კედლის სისქესა და მასალაზე, როდესაც (a) შიგა საზღვარზე 

მოდებულია ნორმალური ძაბვა, ხოლო გარე საზღვარი თავისუფალია ძაბვებისგან და (b) 

გარე საზღვარზეა მოდებული ნორმალური ძაბვა, ხოლო შიგა საზღვარი თავისუფალია 
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ძაბვებისგან. კერძოდ, დადგენილია ბრტყელ დეფორმირებულ მდგომარეობაში მყოფი 

ერთგვაროვანი იზოტროპული სხვდასხვა მასალისა და დიამეტრის წრიული ცილინდრე-

ბის კედლების ის მინიმალური სისქეები,  რომლის დროსაც ცილინდრებში ძაბვები არ 

აღემატება დასაშვებ სიდიდეებს. წარმოდგენილია ზოგიერთი რიცხვითი შედეგი ცხრი-

ლებით, გრაფიკებით და შესაბამისი განხილვით. 

8 N.Zirakashvili 

 

 

MATHEMATICAL AND 

NUMERICAL SIMULATION 

OF STRESSES AND 

DISPLACEMENTS 

LOCALIZATION 

PROBLEMS 

WEB ISSN 2603-2929; 

PRINT ISSN 2535-0986 

INTERNATIONA

L SCIENTIFIC 

JOURNAL 

"MATHEMATICA

L MODELING", 

YEAR III, ISSUE 

4, P.P. 101-104 

(2019) 

International 

Scientific 

Journals 

of Scientific 

Technical 

Union of 

Mechanical 

Engineering 

"Industry 4.0", 

Sofia, Bulgaria 

4 

ნაშრომში დასმულია არაკლასიკური ამოცანები და მათ საფუძველზე ფორმულირებულია 

ძაბვისა და გადაადგილების ლოკალიზაციის ამოცანები ერთგვაროვანი იზოტროპული 

დრეკადი ნახევარ სიბრტყისათვის. ამოცანების შინაასსი  მდგომარეობს შემდეგში: ვიპო-

ვოთ ნახევარსიბრტყის საზღვრის ნაწილზე ნორმალური ძაბვის ისეთი განაწილება, რომ 

სხეულის შიგნით საზღვრიდან მოცემული მანძილით დაშორებულ მოცემული სიგრძის 

საზღვრის პარალელურ მონაკვეთზე ნორმალური ძაბვა ან ნორმალური გადაადგილება 
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Conference on Applications of 

Mathematics and Informatics in 

Natural Sciences and 

Engineering, 23 – 26 September, 

2019, Tbilisi 

http://www.viam.science.tsu.ge/aminse2019/ 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

20 S. Bliadze Analysis on Strengths of 

Isotropic Cusped Beams 

The Fourth International 

Conference on Applications of 

Mathematics and Informatics in 

Natural Sciences and 

Engineering, 23 – 26 September, 

2019, Tbilisi 

http://www.viam.science.tsu.ge/aminse2019/ 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

21 S. Bliadze Modeling perforated plate with 

software  complex femap  

X Annual International Meeting 

of  the Georgian Mechanical 

Union: Telavi, Georgia , 26.09. -

28.09.2019 

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების 

კრებული, ISSN 2233-355X 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

22 ბ. გულუა ძირითადი სასაზღვრო 

ამოცანები წრიულხვრელიანი 

უსასრულო არისათვის 

სიცარიელეებით 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის  სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები, 

23-25 აპრილი, 2019, თბილისი 
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http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2019/ 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

23 ბ. გულუა იერარქიული მოდელები 

დრეკადი გარსებისათვის 

სიცარიელით 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის X ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

26.09.2019 - 28.09.2019, 

თელავი 

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების 

კრებული, ISSN 2233-355X 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 M. Svanadze Boundary integral equation 

method in the theory of binary 

mixtures of porous viscoelastic 

materials 

 

12th International ISAAC 

Congress, July 29 – August 2, 

Aveiro, Portugal 

 

 http://isaac2019.web.ua.pt/Webpage/Welcome_files/abstracts-volume.pdf l 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

2 

 

ნ. ზირაქაშვილი Investigation of strength of 

thick-walled circular cylinder by 

using boundary value problems 

of elasticity  

IV INTERNATIONAL  

SCIENTIFIC CONFERENCE - 

SUMMER SESSION, INDUSTRY 

4.0. BURGAS, 24-27 june, 

2019,BULGARIA 

გამოქვეყნებულია - http://www.industry-4.eu/winter/sbornik/1-2019.pdf pp. 76-79 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

3 

 

N. Chinchaladze,  

G. Jaiani 

On application of I. Vekua’s 

dimension reduction method to 

hierarchical models 

of elastic shells 

The Ninth Congress of 

Romanian Mathematicians, June 

28 - July 3, 2019, Galati, 

Romania 

Abstracts of the Ninth Congress of Romanian Mathematicians, June 28 - July 3, 2019, Galati, Romania, 

https://sites.google.com/view/congmatro9/program-and-abstracts?authuser=0 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 
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4 

 

N. Chinchaladze Existence and Uniqueness 

Theorem for Cusped Kelvin- 

Voigt Elastic Plates in the Zero 

Approximation of the 

Hierarchical Models 

12th International ISAAC 

Congress, July 28 – August 3, 

Aveiro, Portugal 

12th International ISAAC Congress, Volume of Abstracts 

http://isaac2019.web.ua.pt/Webpage/Welcome_files/abstracts-volume.pdf 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

5 

 

ნ. ზირაქაშვილი Mathematical and numerical 

simulation of stresses and 

displacements localization 

problems 

 

III INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE - 

Mathematical Modeling, 11 – 14. 

DECEMBER 2019, BOROVETS, 

BULGARIA 

გამოქვეყნებულია http://www.mathmodel.eu/sbornik/2019.pdfpp. 29-32 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

6 B. Gulua Derivation of system of the 

equations of equilibrium for 

shallow shells and plates with 

voids 

12th International ISAAC 

Congress, July 29 – August 2, 

Aveiro, Portugal 

 

http://isaac2019.web.ua.pt/Webpage/Welcome_files/abstracts-volume.pdf 
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II. გამოთვლითი მათემატიკისა და მოდელირების 

განყოფილება 
 

თამაზ ვაშაყმაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 

ხათუნა ჩარგაზია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), არჩილ პაპუკაშვილი (მეცნიერი 

თანამშრომელი), ნინო ხატიაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 უწყვეტი გარემოს ზოგიერთი 

არაწრფივი ამოცანის მოდე-

ლირება და მათი გათვლის 

ანალიზურ-დისკრეტული 

სქემები პროგრამული ენების 

გამოყენებით 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. ვაშაყმაძე 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. ვაშაყმაძე, ხ. ჩარგაზია,  

ა. პაპუკაშვილი, 

ნ. ხატიაშვილი 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

იუნვერ კაინაკი და მეჰმეტ 

გულერი(ტობის 

უნივერსიტეტი,თურქეთი), 

აჰმეტ სინან ოქტემი (გებზეს 

ტექნკური უნივერსიტეტი, 

თურქეთი), 

სეით ბლიაძე (თბილისის 

საავიაციო უნივერსიტეტი), 

ზურაბ ვაშაკიძე 

(საქართველოს უნივერსიტე-

ტი, დოქტორანტი), 

ნონა ვასილიევა-ვაშაყმაძე 

(საქართვეელოს საინჟინრო 

მეცნიერებათა აკადემიის 

ნამდვილი წევრი),  

ოლეგ ხარშილაძე (თსუ 

ასოცირებული პროფესორი) 

პროგრემული ენების გამოყენებით შეიქმნა და რეალიზებულ იქნა „მეცნიერული გათვლები“  

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებსთვის როგორც კოშის ისე სასაზღვრო ამოცანები-

სათვის. შესწავლილ იქნა საკუთრივი რიცხვების  განსაზღვრის პრობლემა დიდი რიგის მატრიცე-

ბისათვის. შეისწავლება  პრობლემა ზოგირთი ბიჯის მიმართ წრფივი ევოლუციური განტოლე-ბი-

სათვის კოშის ამოცანის  ნებისმიერი რიგის სიზუსტით მიახლოებით ამონახსნის ეფექტურად აგე-

ბის შესახებ, რაც არსებითად ეყრდნობა ადრე შექმნილ კოშის ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნის 

აგების გაუს-ჰერმიტის მეთოდს. 
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    ერთიანი ხედვით შესწავლილ იქნა დრეკადობის წრფივი თეორიის ამოცანებისათვის არსებობი-

სა და ერთადერთობის საკითხები ანიზოტროპული გარემოს შემთხვევაში, დადგენილ იქნა ერთი 

ცვლადის პოლინომთა ნამრავლისათვის ოპერაციათა რიგი ფიბონაჩის ტიპის მიმდევრობათა 

გამოყენებით და განხილულ იქნა ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისათვის სასაზ-

ღვრო ამოცანათა რიცხვითი რეალიზაცია. ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებისათვის 

გამოკვლეულია მდგრადობისა და კრებადობის საკითხები შესაბამისი კვანძთა მატრიცის ფეიერის 

აზრით ნორმალურობისა და მკაცრად ნორმალურობის თვისებათა ხარჯზე. განხილულ იქნა 

ევოლუციური განტოლების კოშის ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის პრობლემა. ამ პრობლემის 

გადაჭრისას აუცილებელ ეტაპს წარმოადგენს კერძოწარმოებულიან განტოლებათა სისტემები-

სათვის სასაზღვრო ამოცანების მიახლოებით ამოხსნა მაღალი რიგის სიზუსტის სქემებით. 

განიხილულ იქნა დრეკადობის წრფივი თეორიის სამგანზომილებიანი ამოცანები ცილინდრული 

ფორმის ანიზოტროპული გარემოსათვის. 

გრძელდება კვლევა  არაწრფივ ორგანზომილებიან დაზუსტებულთეორიათა პარამეტრზე დამოკი-

დებულ მოდელთა კლასისა ანიზოტროპული არაერთგვაროვანი თხელკედლოვანი თერმოდინა-

მიკური დრეკადი და არადრეკადი სტრუქტურებისათვის აგებისა და დაფუძნების მიმართულე-

ბით. 

განიხილული იქნა  დრეკადობის სივრცული თეორიისა და არაწრფივ დაზუსტებულ მოდელთა 

შესაბამისი დინამიური ამოცანების რიცხვითი რეალიზაციის საკითხები, როდესაც დრო იცვლება 

ნახევრად უსასრულო შუალედში. გრძელდება კვლევა ი. ვეკუას გარსთა თეორიიიის ერარქიული 

მოდელის მდგრადობასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის მიმართულებით. კერძოდ, 

მოდიფიცირებულ იქნა კოშის ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნის აგების მაღალი რიგის 

სიზუსტის სქემა  - ადრე განხილული მეთოდოლოგიისაგან განსხვავებით, ფეიერის კვანძებისა  და 

ლობატო, კლენშოუ-კურტისის კვაგრატურული პროსესების განხილვით. ჩატარდა ეფექტური 

კვლევები „მეცნიერული გამოთვლებში“ რიგი ორგანზომილებიანი ამოცანების ალორითმულ-

პროგრამული ნაწარმის შექმნისა და ფუნქციონირების ხაზით. რეალიზებული სქემები და პროგ-

რამული პროდუქტი წრფივ დასმაში გამოყენებულ იქნება ცვლად მიმართულებათა მეთოდის 

უწყვეტი ანალოგის უშუალოდ დემონსტრაციის მიზნით. 

   

 დაბალი სიხშირის შიდა გრავიტაციული ტალღების დინამიკის აღმწერი კერძოწარმოებულიან 

არაწრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის საფუძველზე გარკვეული მათემატიკური 

გარდაქმნების საშუალებით მიღებულ იქნა ერთი სტაციანარული არაწრფივი განტოლება. ჩატ-

რებულია მიღებული არაწრფივი განტოლების თეორიული ანალიზი, ნაპოვნი იქნა ამ განტოლე-

ბის ძლიერად ლოკალიზებული კერძო ამონახსნები ე.წ. ვექტორული ინტეგრების მეთოდით. 

აგებულ იქნა ნაპოვნი დენის ფუნქციის დონის ხაზები (იზოხაზები) და რელიეფური ზედაპირები 

არაწრფივი სტრუქტურის, ფონური ქარისა და გარემოს სხვადასხვა პარამეტრებისათვის. ანალი-

ზური და რიცხვითი სიმულაციების მონაცემებით გამოვლენილია, რომ ენერგეტიკული ნაწილაკე-

ბის გადატანის პროცესები მაგნიტური ტურბულენტობის არსებობისას შესაძლებელია იყოს სუპერ 

დიფუზური. ანომალური გადატანისადმი ბოლო ათწლეულების განმავლობაში გაიზარდა ინტე-

რესი სხვადასხვა სფეროში, ლაბორატორი-ული პლაზმის ფიზიკის ჩათვლით. აღნიშნულმა მიდ-

გომამ განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ასტროფიზიკურსა და კოსმოსური პლაზმის ფიზი-

კაშიც. ამოცანის შესწავლისას განხილულ იქნა სხვადასხვა პროცესები ასტრფიზიკური და 

ლაბორატორიული პლაზმისთვის, რომელთათვისაც განსაზღვრულია ნაწილაკების სუპერდიფუ-

ზური გადტანა. აგრეთვე გამოვლენილია სუპერდიფუზიის პროცესების მნიშვნელოვანი ზეგავლე-

ნა ფუნდამენტურ პროცესებზე, ისეთი როგორიცაა დარტყმითი ტალღით გამოწვეული აჩქარება 

და ჰელიოსფეროს ენერგეტიკული ნაწილაკების გავრცელება. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ სუსტად 

დაჯახებად კოსმოსურ პლაზმაში, ტურბულენტური კასკადი მეტწილად განაპირობებს ენერგიის 

წყაროს, რომელიც   განიცდის დისიპაციას მცირე მასშტაბიან სხვადასხვა კინეტიკურ პროცესებში. 

გაანალიზებულია ისეთი დისიპაციური მექანიზმები, რომელიც მოითხოვს ფლუქტუაციების 
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კარგი სიზუსტით აღწერას, რომელიც  უზრუნველყოფს ენერგიის მცირე მასშტაბებში გადატანას. 

შეფასებულია სხვადასხვა ენერგეტიკული არხების მასშტაბირების თვისებები ადგილობრივი 

ენერგიის გადატანის პროცესების მაგნიტოსფერული ტურბულენტობის მესამე რიგის მომენტის 

მასშტაბირების კანონის გამოყენებით. კერძოდ, ნიშანსინგულარული ანალიზი იძლევა ინფორმა-

ციას დადებითი და უარყოფითი  ენერგიის ნაკადების სტრუქტურასა და ტოპოლოგიის შესახებ 

სხვადასხვა არხებში. 

 

ტიმოშენკოს ტიპის ზოგიერთი არაწრფივი დინამიკური ძელის განტოლებისთვის (კერძოდ, ჯ. 

ბოლის მოდელის შემთხვევაში) გამოწერილ იქნა მაღალი სიზუსტის ახალი სათვლელი გორითმი, 

რომელშიც გალიორკინის მეთოდისა და სიმეტრიული სხვაობიანი სქემის გარდა გამოყენებულია 

იაკობის იტერაციული მეთოდი. გარკვეული ტესტური ამოცანების შემთხვევაში ჩატარებული იქნა 

რიცხვითი ექსპერიმენტები. ალგორითმი აპრობირებულია ორი ტიპის ტესტურ მაგალითებზე. 

პირველ რიგში განხილულ იქნა ტესტური მაგალითები, რომლებიც იძლევიან მხოლოდ სხვაობია-

ნი მეთოდის ცდომილებას, შემდეგ კი  ტესტური მაგალითი, რომელშიც სხვაობიანი მეთოდის 

ცდომილებასთან ერთად გათვალისწინებულია გალიორკინის მეთოდის ცდომილება. მიღებული 

შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებისა და გრაფიკების სახით.  

 

 შესწავლილ იქნა ნანოსტრუქტურების ქვანტური თვისებები არარელატივისტური თეორიის 

თვალსაზრისით, ამასთან დაკავშირებით გამოკვლეულ იქნა შრედინგერის წრფივი და არაწრფივი 

განტოლებები სხვადასხვა ტიპის არეში. მიღებულია შრედინგერის არაწრფივი განტოლების 

ზუსტი ამოხსნები, რომლებიც წარმოადგენენ არაწრფივ სოლიტონურ ტალღებს უსასრულო არეში. 

გარდა ამისა, გამოკვლეულ იქნა შრედინგერის წრფივი განტოლება ჰექსაგონალური პრიზმის-

თვის, რომელიც წარმოადგენს კარბონის ნანოსტრუქტურას. ამ სტრუქტურისთვის მიღებულ იქნა 

ელექტრონის ტალღური ფუნქცია და შესაბამისი ენერგეტიკული დონეები. ეს შედეგი შედარებულ 

იქნა კუბური კონფიგურაციის ტიპის ნანოსტრუქტურებთან.    

გამოკვლეულია სტოქსის ორგანზომილებიან განტოლებათა სისტემა უსასრულო არეში უცნობი 

საზღვრით. მიღებულია ამოხსნის არსებობის საკმარისი პირობები.  

 

შესწავლილ იქნა დახრილსა და განშტოების  მქონე მაგისტრალურ გაზსადენში გაზის დინების 

არაწრფივი დინამიკა,  არასტაციონარული, არაწრფივი გაზის დინამიკის მოდელის საფუძველზე. 

მიღებულ იქნა ზოგიერთი ანალიზური ამონახსნები  გაზის წნევისა და ხარჯისათვის. შესრულდა 

სერია რიცხვითი ექსპერიმენტებისა გაზის ავარიული გაჟონვის ადგილის აღმოსაჩენად და მისი 

ინტენსივობის დასადგენად.  

   

შესწავლილ იქნა ატმოსფეროს მეზომეტეოროლოგიური სასაზღვრო ფენისა და მასში მიმდინარე 

პროცესების, სახელდობრ, ეკოლოგიური  პროცესების რიცხვითი მოდელერების საკითხები. 

 

რიცხვითი მეთოდებით შესწავლილ იქნა რიგი ამოცანებისა, დაკავშირებული  ატმოსფეროს მეზო-

სასაზღვრო ფენაში მიმდინარე პროცესებთან. კერძოდ კომპიუტერული სიმულაციის საშუალებით 

გამოკვლევულ იქნა ჰაერის კონდენსაციის ფარული სითბოს გამოყოფის როლი ატმოსფეროს 

ისეთი ნოტიო პროცესების მოდელირებისას, როგორიცაა ღრუბელი, ნისლი, ტორნადო, ტროპიკუ-

ლი ციკლონი. ასევე ატმოსფერული ინვერსიებისა და სმოგების მოდელირება წარმოებდა  ქალაქის 

კლიმატის მოდელირების (ქალქ-”თანამგზავრების” დაგეგმარება,  რეკრეაციული ზონების შექმნა) 

ფონზე. ასევე  2-განზომილებიანი არასტაციონარული თერმოჰიდროდინამიკისა და დიფუზიის 

არსებითად არაწრფივი განტოლებათა სისტემით წარმოებდა  ოპტიმალური ქარსაცავი ზოლებისა   

და ნალექების ხელოვნური გამოწვევა-შესუსტების მოდელირება. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1. 

 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1. 

არაწრფივი კოჰერენტული 

სტრუქტურები და ძლიერი 

გრიგალური ტურბულენტობა 

ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროში. 

 

შოთა რუთაველის სახელობის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, No. FR17_279 

2017-2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

ხ. ჩარგაზია 

კოორდინატორი: 

დ. კვარაცხელია 

შემსრულებლები: 

ქ. გომიაშვილი, 

ნ. ჯავახიშვილი 

წინა ეტაპებზე მიღებული დაბალი სიხშირის შიდა გრავიტაციული ტალღების დინამიკის აღმწერი 

კერძოწარმოებულიან არაწრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა გარდაქმნილ იქნა ერთ 

სტაციონარულ არაწრფივ განტოლებად.  ჩატარებულია მიღებული არაწრფივი განტოლების თეო-

რიული ანალიზი, ნაპოვნი იქნა ამ განტოლების ძლიერად ლოკალიზებული კერძო ამონახსნები 

ე.წ. ვექტორული ინტეგრების  მეთოდით. აგებულ იქნა ნაპოვნი დენის ფუნქციის დონის ხაზები 

(იზოხაზები), რელიეფური ზედაპირები  არაწრფივი სტრუქტურის, ფონური ქარის, გარემოს სხვა 

და სხვა პარამეტრებისათვის. 

ანალიზური და რიცხვითი სიმულაციების მონაცემებით გამოვლენილია, რომ  ენერგეტიკული 

ნაწილაკების გადატანის პროცესები მაგნიტური ტურბულენტობის არსებობისას შესაძლებელია 

იყოს სუპერ დიფუზური. 

ანომალური გადატანისადმი ბოლო ათწლეულების განმავლობაში გაიზარდა ინტერესი სხვადა-

სხვა სფეროებში, ლაბორატორიული პლაზმის ფიზიკის ჩათვლით. აღნიშნულმა მიდგომამ განსა-

კუთრებული ყურადღება მიიქცია ასტროფიზიკურსა და კოსმოსური პლაზმის ფიზიკაშიც. ამოცა-

ნის შესწავლისას განხილულ იქნა სხვადასხვა პროცესები ასტრფიზიკური და ლაბორატორიული 

პლაზმისთვის, რომელთათვისაც განსაზღვრულია ნაწილაკების სუპერდიფუზური გადატანა. 

აგრეთვე გამოვლენილია სუპერდიფუზიის პროცესების მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ფუნდამენ-

ტურ პროცესებზე, ისეთი, როგორიცაა დარტყმითი ტალღით გამოწვეული აჩქარება და ჰელიოს-

ფეროს ენერგეტიკული ნაწილაკების გავრცელება. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ სუსტად დაჯახებად 

კოსმოსურ პლაზმაში, ტურბულენტური კასკადი მეტწილად განაპირობებს ენერგიის წყაროს, რო-

მელიც განიცდის დისიპაციას მცირე მასშტაბიან სხვადასხვა კინეტიკურ პროცესებში. გაანალიზე-

ბულია ასეთი დისიპაციური მექანიზმები, რომელიც მოითხოვს ფლუქტუაციების კარგი სიზუს-

ტით აღწერას, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიის მცირე მასშტაბებში გადატანას. შეფა-სებუ-

ლია სხვადასხვა ენერგეტიკული არხების მასშტაბირების თვისებები ადგილობრივი ენერგიის გა-

დატანის პროცესების მაგნიტოსფერული ტურბულენტობის მესამე რიგის მომენტის მასშტაბი-
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რების კანონის გამოყენებით. კერძოდ, ნიშან-სინგულარული ანალიზი იძლევა ინფორმაციას და-

დებითი და უარყოფითი ენერგიის ნაკადების სტრუქტურასა და ტოპოლოგიის შესახებ სხვადას-

ხვა არხებში.   

 

 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

2. მულტიმასშტაბური 

სოლიტონებისა და 

გრიგალური სტრუტურების 

არაწრფივი დინამიკა რთულ 

უწყვეტ გარემოებში.  

 

შოთა რუთაველის სახელობის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, No. FR17_252 

2017-2020 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

ო. ხარშილაძე  

კოორდინატორი: 

ხ. ჩარგაზია  

შემსრულებლები: 

ჯ. როგავა, 

კ. შანშიაშვილი 

სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი სტრუქტურების ფორ-

მირებისა და დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების დინამიკის თეორიული და 

რიცხვითი კვლევა რთულ, უწყვეტ გარემოებში, მათ შორის – იონოსფეროსა და მაგნიტოსფეროს 

პლაზმაში, წარმოადგენს არაწრფივი ტალღური პროცესების თეორიის განვითარებაში წინ გადად-

გმულ ნაბიჯს. ასეთი არაწრფივი სტრუქტურები დაიმზირებიან დედამიწის მახლობელ კოსმოსურ 

სივრცეში, ატმოსფეროს, ჰიდროსფეროსა და სხვა გარემოებში. ასეთი კვლევები იძლევა პლაზმურ 

გარემოზე ხელოვნური ზემოქმედების ლაბორატორიული და დედამიწის იონოსფეროსა და 

მაგნიტოსფეროში თანამგზავრული მეთოდებით დაკვირვებების,  თეორიისა და ექსპერიმენ-ტების 

შედეგების მჭიდრო შეთანხმებულობას, დამზერილი მდგრადი ტალღური პროცესების ფორმირე-

ბის და სტრუქრურების დაშლით ტალღური ველის ტურბულიზაციის და ქაოტურ რეჟიმში გადას-

ვლის ეფექტების ადეკვატური ინტერპრეტაციის შესაძლებლობებს. გარდა ამისა თეორიული და 

თეორიულ-მოდელური კვლევის შედეგები ჰპოვებს ბუნებრივ გამოყენებას მდგრადი სტრატიფი-

ცირებული (ფენოვანი) წანაცვლებით დინებიანი გარემოების კვლევებში, რაც წარმოადგენს მნიშ-

ვნელოვან საკითხს ატმოსფეროს და პლაზმის ჰიდროდინამიკასა და ფიზიკაში. მრავალგანზომი-

ლებიანი მიდგომა პროცესებისა და იმ მოვლენების ერთობლიობის გათვალისწინებით, რომლებ-

საც ადგილი აქვს კონკრეტულ რთულ ფიზიკურ გარემოში (დისპერსიულ, დისიპაციურ, სხვა-

დასხვა ტიპის არამდგრადობების შემთხვევებში) რეალურად დამზერილი არაწრფივი ტალღური 

(ასევე გრიგალურისაც) დინამიკის უკეთ და ადექვატურად აღწერის შესაძლებლობას იძლევა. 

თეორიული ანალიზისა და რიცხვითი ექსპერიმენტების  საფუძველზე შესწავლილ იქნა სოლიტო-

ნური და გრიგალური ტიპის (რომლებიც განაპირობებენ განმხოლოებული ურთიერთდაკავშირე-

ბული n-სოლიტონურ მდგომარეობას და n- გრიგალურ სისტემებს პლაზმასა და სხვა რთულ 
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უწყვეტ გარემოებში, როგორიცაა ატმოსფერო, ჰიდროსფერო) ლოკალური სტაციონარული მდგო-

მარეობის ფორმირების პროცესები და პირობები. გამოკვლეულ იქნა მათი არაწრფივი ურთიერთ-

ქმედებისა და დაშლის საკითხები, რომლებსაც თან ახლავს განხილული ფიზიკური სისტემის 

ენერგიის გამოსხივება. 

 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

3. საქართველოს ტერიტორიაზე 

კლიმატის მახასიათებელ 

ზოგიერთ ელემენტთა 

ცვლილების შესწავლა 

საპროგნოზო რეგიონალურ 

მოდელთა ანსამბლის 

საფუძველზე. 

 

FR2017/FR17_548 

 

 საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი; დედამიწის და 

მათთან დაკავშირებული 

გარემოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი. 

 

2017-2020 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. დავითაშვილი. 

შემსრულებლები: 

ი. სამარაძე,  

რ. ქვათაძე,  

ლ. მეგრელაძე. 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილება ხასიათდება მრავალფეროვნებით, რაც ქმნის  

კლიმატური ტენდენციების მრავალ ფორმას. საანგარიშო პერიოდში პროექტის ეტაპის მიზანი იყო  

გამოკვლეულიყო მუდმივად ის მუდმივად მოქმედი თერმული, ადვექციურ-დინამიკური და 

ანთროპოგენური ფაქტორები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილებას 

განაპირობებს. შესწავლილ იქნა  რიგი დაგეგმილი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ამოცანებისა, 

შესაბამისი ოპერაციული ფუნქციებით. კერძოდ, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგიონალური 

კლიმატის ცვლილების შესასწავლად რეგიონალური მოდელებისა (WRFv.6 Climate, RegCM4.7) და 

მძლავრი გამომთვლითი ტექნიკის (GRENA-ს და CERN-ის კლასტერების) საშუალებით შემუშავდა 

დაგეგმილი რეგიონალური კლიმატის პროგნოზირების სისტემა (ERCPS)  და მისი საშუალებით 

სხვადასხვა CMIP5 GCM- ის და განსხვავებული კლიმატის ცვლილების ვარიანტების მიხედვით 

მოხდა კლიმატის საპროგნოზო სცენარების  დამუშავება. 
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4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური,  

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრა

ოდენობა 

1 

 

 

T.Vashakmadze Brief Description of Science 

Achievements, 

ISBN 978-9941-484-85- 

Related 

Problems of 

Continuum 

Mechanics  

Kutaisi, Akaki 

Tsereteli State 

University 

5 

სტატიაში გადმოცემულია რიგი შედეგებისა, მიღებული ავტორის მიერ უწყვეტი გარემოს 

მექანიკის დარგის მიმართულებით. პირველი მიმართულება შეეხება თხელკედლოვანი 

სტრუქტურებისათვის (მათ შორის ფირფიტები და გარსები) დაზუსტებული თეორიის 

შესაბამისი მოდელების აგებას გამმარტივებელი ჰიპოთეზების გარეშე. ნაჩვენებია, რომ 

ყველა ადრე აგებული თეორია ინჟინრული  ხასიათისაა და ერთის მხრივ, იგი არ შეიძლება 

ჩაითვალოს მკაცრად სამგანზომილებიანი ამოცანის ექვივალენტურ მოდელად, მეორეს 

მხრივ, რიგი სტრუქტურებისათვის პრაქტიკული ხასიათის სიახლოვე ნათელია. ამდენად 

წარმოდგენილი ერთიანი მოჰიპოტეტური თეორიის გაერთიანება წარმოაჩენს საინჟინრო 

ხასიათის თეორიების არამარტო დაპირისპირებულობას, არამედ ერთიანობასაც. ამავე დროს 

განვითარებული მეთოდიკა უმარტივესი მათემატიკური გამოსახულება აყველა ცნობილი 

თეორიის მისაღებად და მათ შორის ამოცანათა კლასისათვის ოპტიმალური მოდელის 

არჩევისათვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შერეული ხასიათის მოდელის აგების 

სიმარტივე, რაც ინჟინრული ხასიათით შერჩევისას წარმოუდგენელია. რამდენადაც 

ნაშთითი წევრი აგებულია ცხადად, ნაჩვენებია გადასვლის ცდომილების ქვემოდან 

შემოსაზღვრულობა. შემდეგ, მათემატიკური თეორიის აგების მიზნით შეწავლილია ე.წ. 

რეგულარური პროცესების მდგრადობა და კრებადობა ენერგეტიკული უტოლობების 

საშუალებით. ნაშრომის მეორე ნაწილი ეძღვნება რიგ დაზუსტებებსა და განზოგადებებს. 

კერძოდ, გამეორებულია უწყეტი გარემოსათვის შესაძლო პრინციპი, რომ თუ რაიმე პროცესი 

ან მოვლენა სამართლიანია რაიმე სეპარატული ნივთიერებისათვის, იგი სამართლიანია 

უწყვეტი გარემოს აღმწერი ყველა ნივთიერებისათვის. ნაშრომში მოყვანილია რიგი  

მოსაზრება ფონ-კარმანის დიფერენციალური განტოლებათა სისტემისათვის, რაც 

რამდენადმე აზუსტებს ამ სისტემისათვის კორექტულობისა და „ფიზიკური ჟღერადობის“ 

ტრუსდელ-სიარლეს პრობლემებს 

2 

 

 

T.Vashakmadze TO THE REALIZATION 

BY GAUSS-HERMITE 

APPROXIMATE METHOD 

FOR CAUCHY PROBLEM 

ISSN 1512-0066 

International 

Enlarged Ses-

sionsof the 

Seminar of I. 

Vekua Institute 

of Appl.Math. 

Vol.33 

Tbilisi, Iv. 

Javakhishvili 

Tbilisi State 

University 

Press 

4 
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 შესწავლილია კოშის ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნის პოვნის შესაძლებლობა. რუნგე- 

კუტა-ბატჩერის და ადამს-ბაშფორტის ტიპის მეთოდებისაგან გასხვავებით ამონახსნის 

გარკვეულ რიგამდე სიგლუვის შემთხვევაში საწყისი ცხრილი და მიახლოებითი ამონახსნი 

იგება ნებისმიერი რიგის (ბადის ბიჯის მიმართ)  სიზუსტით. 

შედეგი მიიღწევა ბადის კვანძების სპეციალური შერჩევით. ისინი ფეიერის   ნორმალური 

მატრიცის ელემენტებია. შემდეგ ვსარგებლობთ ჰერმიტის ორდინატებისა და დახრილობე-

ბისგან შემდგარი საინტერპოლაციო  და ლობატოსა და კლენშოუ-კურტისის კვადრატურუ-

ლი  ფორმულებით. 

ამგვარი დაშვებების შემთხვევაში მტკიცდება, როგორც მდგრადობა, ისე კრებადობა   )( 2nhO  
რიგით.      

3 

 

 

K. Chargazia, 

O. Kharshiladze, 

D. Kvaratskhelia 

Linear Evolution 

of IGW Structures 

in the Ionospheric 

Plasma at 

Interaction with 

Shear Flows 

ISSN 1512-0082 

Bulletin of 

TICMI. 

ტ. 22, N 1 

Tbilisi, 

Iv.Javakhishvili 

Tbilisi State 

University 

Press 

7 

საკვლევი მოვლენები და პროცესები მიმდინარეობენ დედამიწის ატმოსფეროს როგორც 

ნეიტრალურ, ასევე იონიზებულ (იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) შრეებში. დაკვირვებების 

შედეგები აჩვენებს, რომ დედამიწის ატმოსფერულ - იონოსფერულ შრეებში მუდმივად 

არსებობენ სივრცით არაერთგვაროვანი დინებები (ქარები). აქედან გამომდინარე, შგ 

ტალღების იონოსფეროსა და ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი 

შემდგომი ევოლუციის თავისებურებების გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა 

ადგილობრივ არაერთგვაროვან დინებებთან ურთიერთქმედება. ამ პროცესის გამოკვლევა 

წრფივ მიახლოებაშიც კი ძალზე რთულია დინებების (ქარების) არაერთგვაროვნების გამო. 

განსახილველი პროცესების კვლევისათვის გამოყენებულ იქნა ე.წ. არამოდალური 

მათემატიკური ანალიზი მოცემულ გარემოში (იონოსფეროში, მაგნოტო სფეროში) ტალღა-

დინებების წრფივი ურთიერთქმედების აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარ-

მოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი 

ხარისხის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე და 

გამოვლენილ იქნა ტალღების ურთიერთქმედების ახალი მექანიზმი.   

 

4 

 

 

A. Papukashvili 

G. Papukashvili 

M. Sharikadze 

ON A NUMERICAL 

REALIZATION FOR A 

TIMOSHENKO TYPEONE 

NONLINEAR BEAM 

EQUATION 

ISSN 1512-0066 

International 

Enlarged Ses-

sionsof the 

Seminar of I. 

Vekua Institute 

of Appl.Math. 

Vol. 33, 

 

Tbilisi, 

Iv.Javakhishvili 

Tbilisi State 

University Press 

4 

ნაშრომში ტიმოშენკოს ტიპის ერთი არაწრფივი დინამიკური ძელის განტოლებისთვის 

(კერძოდ, ჯ. ბოლის მოდელის შემთხვევაში) გამოწერილია მაღალი სიზუსტის ახალი სათ-
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ვლელი ალგორითმი. კერძოდ, ნაშრომში განხილულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანა ჯ.ბოლის 

ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისთვის, რომელიც აღწერს ძელის დინამიკურ მდგო-

მარეობას. მიახლოებითი ამონახსნის საპოვნელად გამოყენებულია გალიორკინის მეთოდი, 

მდგრადი სიმეტრიული სხვაობიანი სქემა და იაკობის იტერაციული მეთოდი. ალგორითმი 

აპრობირებულია ტესტურ მაგალითებზე.  

5 

 

 

N.Khatiashvili On One Class Of Elliptic 

Equations Connected With 

The Nonlinear Waves. 

ISSN 2346-8092 

Proceed. of 

A.Razmadze 

Math.Inst. 2019, 

Vol.173 

Tbilisi, 

I.Javakhishvili 

Tbilisi State 

University 

press 

10 

უსასრულო არეში მიღებულია არაწრფივი ელიფსური განტოლების უსასრულობაში ქრობა-

დი არაგლუვი ამოხსნები. განხილულია ამ განტოლების კერძო შემთხვევები. კერძოდ, შრე-

დინგერის განტოლებები კვადრატული და კუბური არაწრფივობით, რომლებიც  აღწერენ 

სოლიტონურ ტალღებს.  მიღებულია ამ განტოლებების ამოხსნები ცხადი სახით. პროგრამა 

,,Maple" საშუალებით აგებულია სოლიტონური ტალღების პროფილები სხვადასხვა პარამეტ-

რებისთვის. 

6 

 

 

N.Khatiashvili On the Quantum Properties 

of 3D carbon 

nanostructures, 

ISSN 1512--0066. 

 

International 

Enlarged Ses-

sionsof the 

Seminar of I. 

Vekua Institute 

of Appl.Math. 

Vol.33 

Tbilisi, 

Tbilisi, 

Iv.Javakhishvili 

Tbilisi State 

University 

press 

4 

 განხილულია მათემატიკური მოდელი, რომელიც დაკავშირებულია ნახშირბადის სამგან-

ზომილებიანი ნანოსტრუქტურების ქვანტურ თვისებებთან არარელატივისტური თეორიის 

თვალსაზრისით. პრიზმაში ჰექსაგონალური ფუძით შესწავლილია შრედინგერის სტაციონა-

რული განტოლება ერთგვაროვანი სასაზღვრო პირობებით. მიღებულია ანალიზური ამოხ-

სნები და შეფასებულია ელექტრონების ენერგეტიკული დონეები.  

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

L. Sorriso-Valvo, 

G. De Vita,  

F. Fraternale,  

A. Gurchumelia,  

S. Perri,  

G. Nigro,  

F. Catapano,  

Sign Singularity of the 

Local Energy Transfer in 

Space Plasma 

Turbulence. 

DOI: 

10.3389/fphy. 

2019.00108 

Frontiers in 

Physics, 

Vol.. 7 

შვეიცარია, ლოზანა 10 
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A. Retin, 

H. Chen,  

E. Yordanova 

O. Pezzi,  

Kh. Chargazia,  

O. Kharshiladze, 

D. Kvaratskhelia, 

C. L. V´asconez, 

O. Le Conte,  

B. Giles,  

T. E. Moore, 

R.B.Torbert,  

J. L. Burch 

 ნაჩვენებია, რომ სუსტად დაჯახებად კოსმოსურ პლაზმაში ტურბულენტური კასკადი მეტწილად 

განაპირობებს ენერგიის წყაროს, რომელიც განიცდის დისიპაციას მცირე მასშტაბიან სხვადასხვა 

კინეტიკურ პროცესებში. გაანალიზებულია ისეთი დისიპაციური მექანიზმები, რომლებიც მოით-

ხოვს ფლუქტუაციების კარგი სიზუსტით აღწერას, რაც უზრუნველყოფს ენერგიის მცირე მასშტა-

ბებში გადატანას. შეფასებულია სხვადასხვა ენერგეტიკული არხების მასშტაბირების თვისებები 

ადგილობრივი ენერგიის გადატანის პროცესების მაგნიტოსფერული ტურბულენტობის მესამე რი-

გის მომენტის მასშტაბირების კანონის გამოყენებით. კერძოდ, ნიშან-სინგულარული ანალიზი 

იძლევა ინფორმაციას დადებითი და უარყოფითი ენერგიის ნაკადების სტრუქტურასა და ტოპოლო-

გიის შესახებ სხვადასხვა არხებში.   

2 

 

 

N. Khatiashvili On energy levels 

of electrons in 

2D car-bon 

nanostructures     

ISSN 978-988-

14048 

Lecture Notes in 
Engineering and 
Computer Science, 
Vol.1,2019 

London, WCE, 

Newswood Limited 

6 

სხვადასხვა მასალის ქვანტური თვისებები არსებითადაა დამოკიდებულია მათ მოლეკულურ 

სტრუქტურაზე. ნაშრომში განხილულია ორგანზომილებიანი კარბონის ნანოსტრუქტურების ქვან-

ტური თვისებები არარელატივისტური თეორიის თვალსაზრისით. კერძოდ, განხი-ლულია შრე-

დინგერის სტაციონალური განტოლება ჰექსაგონალური ტიპის არეებში შესაბა-მისი სასაზღვრო 

პირობებით. კონფორმულ ასახვათა მეთოდით ეს განტოლება დაიყვანება გადაგვარებულ ელიფსურ 

განტოლებაზე. მიღებულია ამ განტოლების ზუსტი ამოხსნები- საკუთრივი რიცხვები და საკუთრი-

ვი ფუნქციები. შესაბამისად, მიღებულია ელქტრონების ტალღური ფუნქციები და ენერგეტიკული 

დონეების რიცხვითი მნიშვნელობები. 

3 

 

T. Davitashvili  Modelling transportation of 

desert dust to the South 

Caucasus using WRF Chem 

model. E3S Web of 
Conferences 99, 03011 (2019) 
CADUC 2019 

Volume 99, 

03011 (2019)  
CADUC 2019 4 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

T.Vashakmadze, To the approximate solution of Cauchy 

problem for evolutionequation by high 

order of accuracy 

მეშვიდე  ყოველწლიოური 

საფაკუტეტო კოვნფერენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტ-

ყველო მეცნიერებებში, 11-15 

თებერვალი, თბილისი, თსუ, 

2019 

2 

 

 

თ. ვაშაყმაძე 

 

ანიზოტროპული გარემოსათ-ვის 

დრეკადობის წრფივ თეო-რიის, 

პოლინომთა ნამრავლის 

განსაზღვრისა და მეცნიერული 

გათვლების 

შესახებ, 

გმი სემინარის სხდომა,  

06 თებერვალი,  2019 

3 თ.ვაშაყმაძე 

 

მეცნიერებასა და ტექნოლო-გიაში 

რიგი შედეგების მიღ-ებისა და 

დანერგვის შესახებ საფრენი 

აპარატებისა და 

მილგაყვანილობებისათვის 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

ინოვაციებისა და მაღალი 

ტექნოლოგიების ცენტრის 

სხდომა, 2019, 01 მარტი 

4 თ.ვაშაყმაძე ევოლუციური განტოლების შესახებ  ანდრია ბიწაძის სემინარის 

სხდომა, თსუ გმი, 

2019, 30 მაისი 

5 თ.ვაშაყმაძე გაუს-ჰერმიტის მეთოდით კოშის 

ამოცანი სრეალიზაციის 

შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge

/enlarged/2019/ 

6 T.Vashakmadze To the Theory and Practice of Thin-

Walled Structures 

23-26 September,2019,IV IC of 

AMINSE, Tbilisi, 

Georgia,VIAM,ISSBN  

978-9941-13-877-5 

7 T.Vashakmadze On the Numerical Realization on the 

Boudary Value Problems for the Pipes    

26-29 September, X Inter. 

Meeting of GeoMech.Union, 

Telavi,ISSN 2233-355X    

8 T.Vashakmadze 

 

 

Brief Description of Science 

Achievements 

31.10.3019-01.11.2019,Inter. 

Sci. Workshop  “Related 

Problems of Continuum 

Mechanics”, Kutaisi, Akaki 
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Tsereteli State University, ISBN 

978-9941-484-85-8 

9 თ.ვაშაყმაძე უწყვეტი გარემოს მექანიკის რიგი 

ამოცანების ორგანზო-მილებიანი 

მოდელებით აპ-როქსიმაციის 

სათანადო სქე-მების 

ფუნქციონირებისა და მათი 

მილსადენებისათვის გამოყენების 

შესახებ  

საქ.მეცნ.ეროვნული 

აკადემიის ინოვაციებისა და 

მაღალი ტექნოლოგიების  

ცენტრის სხდომა  

18.12.2019 

 

10 Chargazia Kh.,  

Kharshiladze O., 

 Zinbardo, G. 

SUPERDIFFUSIVE TRANSPORT IN 

ASTROPHYSICAL PLASMASWITH 

SHEAR FLOWS 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge

/enlarged/2019/ 

11 

 

 

Chargazia Kh.,  

Kharshiladze O.,  

Zinbardo, G.  

 

სუპერდიფუზური გადატანის 

პროცესები მაგ-ნიტოსფერულ 

პლაზმაში 

26-29/09, X Inter. Meeting, 

Geor. Mech.Union, Telavi 

12 A. Papukashvili,    

G. Papukashvili,   

M. Sharikadze   

 

ON A NUMERICAL REALIZATION 

FOR A TIMOSHENKO TYPE   

NONLINEAR BEAM EQUATION 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge

/enlarged/2019/ 

13  ნ.ხატიაშვილი სხვადასხვა ნანოსტრუქ-ტურის  

ქვანტური თვის-ებების  შესახებ 

 

2-7/09, საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის X  

საერთაშორისო 

კონფერენცია, ბათუმი  

14 ნ.ხატიაშვილი On the Quantum Properties of 3D 

carbon nanostructures, 

 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge
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/enlarged/2019/ 

15 

 

T. Davitashvili, 

 I. Samkharadze 

Identification of the better WRF’s 

parameterizations set for showers 

prediction,  

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge

/enlarged/2019/ 

16 

 

T. Davitashvili,  

I. Samkharadze 

Study of Local Scale Convection 

Forecasts by Different Physical Options 

of WRF Model and READY System 

above Complex Terrain, 

X Annual International 

Conference of the Georgian 

Mathematical Union, 2-7 

September, 2019,  Batumi, 

Georgia 

17 Rukhaia Kh.,  

Davitashvili T.,  

Tibua L. 

Logical Proving Applications in 

Meteorological Tasks 

X Annual International 

Conference of the Georgian 

Mathematical Union, 2-7 

September, 2019,  Batumi, 

Georgia 

18 Davitashvili T., 

 Sharikadze M.  

 

Modeling of Dew Point Temperature 

Localization in Gas Pipeline. 

X Annual International 

Conference of the Georgian 

Mathematical Union, 2-7 

September, 2019,  Batumi, 

Georgia 

19 Davitashvili T., 

 Sharikadze M.  

 

Modeling of Extreme Events and 

Regional Climate Variability on the 

Territory of Caucasus (Georgia).  

 

Fourth International 

Conference on Applications of 

Mathematics and Informatics 

in Natural Sciences and 

Engineering (AMINSE 2019) 

Tbilisi, Georgia, September 23-

26, 2019 

20 A. Papukashvili, 

 G. Papukashvili, 

 M. Sharikadze  

On a numerical computation for one 

non-linear beam equation of 

Timoshenko type 

X Annual International 

Conference of the Georgian 

Mathematical Union, 2-7 

September, 2019,  Batumi, 

Georgia 

21 A. Papukashvili,  

G. Papukashvili, 

 M. Sharikadze 

On a numerical realization for a 

Timoshenko type one nonlinear beam 

equation 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge
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/enlarged/2019/ 

22 G. Geladze,  

M. Sharikadze,  

M. Tevdoradze  

Numerical simulation of smog against 

aerosol-“humidity”  

thermohydrodynamics model 

X Annual International 

Conference of the Georgian 

Mathematical Union, 2-7 

September,2019,  Batumi, 

Georgia 

23 A. Papukashvili,  

G. Papukashvili,  

M. Sharikadze 

On a numerical computation for one 

non-linear Integro-differential equation 

of Timoshenko type 

X Annual International 

Meeting of the Georgian 

Mechanical Union., 26-28 

September, 2019, Telavi, 

Georgia.  

  

24 გ.გელაძე სმოგის რიცხვითი მოდელირების 

შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge

/enlarged/2019/ 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

Kh.Chargazia, 

O.Khashiladze 

Self-organization of the low frequency 

internal gravity wavy perturbations into 

the nonlinear vortex structures in the 

ionosphere at interaction with local no 

uniform winds 

Partially Ionised Plasmas in 

Astrophysics 2019 

(PIPA2019).3-7 June Palma de 

Mallorca  

(გამოქვეყნებულია 

კონფერენციის მასალებში.) 

2 D.Kvarackhelia, 

D.Demetrashvili, 

Kh.Chargazia, 

 

Numerical Investigation of the Wind-

Driven Turbulence and Cooling Process 

in the Black Sea 

EGU General Assembly 2019. 

April 7-12, Vienna, Austria 

(გამოქვეყნებულია 

კონფერენციის მასალებში.)  

3 N.Vasilieva-

Vashakmadze 

ABOUT THE MECHANISM OF 

ROTATION OF THE ROTOR FO F1 

ATP-SYNTHASE 

 

VI Congress of Russian 

Biophysiciance , 

6-21Sep., 

2019,Sochi 

(გამოქვეყნებულია 

კონფერენციის მასალებში.) 

4 N.Vasilieva-

Vashakmadze 

ABOUT THE MECHANISM OF 

ACTIVE ION TRANSPORT 

VI Congress of Russian 

Biophysiciance  
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 6-21Sep., 

2019, Sochi 

(გამოქვეყნებულია 

კონფერენციის მასალებში.) 

5 

 

T. Davitashvili Modelling transportation of desert dust 

to the South Caucasus using WRF Chem 

model,  

International Conference 

“Central Asian Dust 

Conference” from 8 April until 

12 April, 2019, Dushanbe, 

Tajikistan   

6 T. Davitashvili  

 

Extreme events modeling using WRF 

model different physical 

parameterization schemes on the 

territory of Georgia, 

International conference on 

Extreme Events - Building 

Climate Resilient Societies 

October 09 - 11, 2019, 

Herrenhausen Palace, Hanover, 

Germany. 

7 T. Davitashvili  

 

Modelling of mineral dust aerosols 

transportation and impact on regional 

climate change using REF/C and RegCM 

models, 

 

The International Society for 

Ecological Modelling Global 

Conference 2019, 1-5 October, 

2019 Salzburg, Austria 

8 T. Davitashvili,  

L.Megrelidze,  

I.Samkharadze,  

R.Kvatadze,  

N.Kutaladze,  

G.Mikuchadze     

 

Future Scenarios of Air Temperature 

Maximums and Minimums for Georgia 

Based on Statistical Downscaling, 

11th International Conference 

on Extreme Value Analysis 

Zagreb, Croatia, July 1-5, 2019 

 



56 

 

III. დიფერენციალური განტოლებების და ოპტიმალური 

მართვის განყოფილება 
 

თამაზ თადუმაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

რომან კოპლატაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), თეა შავაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი 

სპეციალისტი), ნათია ხაჩიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 ფუნქციონალურ-

დიფერეციალური და 

სხვაობიანი განტოლებების 

თვისებრივი თეორიის 

ზოგიერთი საკითხი: 

ამონახსნების ასიმპტო-

ტური ყოფაქცევა, რხევადი 

და დადებითი 

ამონახსნების არსებობის 

საკმარისი პირობები, 

განტოლებები A და B 

თვისებებით, კორექტუ-

ლობა და სენსიტიური 

ანალიზი, ამონახსნების ვა-

რიაციის ფორმულები და 

ოპტიმიზაციის ამოცანები. 

მათემატიკა/გამოყენებითი 

მათემატიკა 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. თადუმაძე 

შემსრულებლები: 

თ. თადუმაძე, 

რ. კოპლატაძე, 

თ შავაძე, 

ნ. ხაჩიძე 

საზოგადოებრივ 

საწყისებზე :  

აბდელჯალილ ნაშავი 

(ნანტის უნივერსიტეტის 

ჟ. ლერეს სახელობის 

მათემატიკის 

ლაბორატორია, 

საფრანგეთი), ალექსანდრე 

დომოშნიცკი (არიელის  

უნივერსიტეტის 

მათემატიკის 

დეპარტამენტი, ისრაელი), 

იოანის სტავროულაკისი 

(იოანინას უნივერსიტეტის 

მათემატიკის 

დეპარტამენტი, 

საბერძნეთი), სანდრა 

ფინელა (ამადორას 

სამხედრო აკადემია, 

პორტუგალია), ფრიდონ 

დვალიშვილი და 

მედეა იორდანიშვილი 

(თსუ, კომპიუტერულ 
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მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი) 

დისკრეტული ფუნქციებისთვის მიღებულია ტეილორის ტიპის ფორმულები, რომლის 

გამოყენებით დადგენილია  მაღალი რიგის ემდენ–ფაულერის  სხვაობიანი განტოლებების 

შემოუსაზღვრელი, ქრობადი და რხევადი ამონახსნების არსებობა უსასრულობის 

მიდამოში. თითქმის წრფივი მეორე რიგის სხვაობიანი განტოლებებისთვის დადგენილია 

დადებითი ამონახსნების არსებობის აუცილებელი პირობები, რომლის გამოყენებით 

მიღებულია  უსასრულობის მიდამოში რხევადი  ამონახსნების არსებობის ოპტიმალური 

საკმარისი პირობები. არაწრფივი ოპტიმალური ამოცანისთვის მრავალი მუდმივი 

დაგვიანებით როგორც ფაზურ კოორდინატებში ასევე მართვებში, დამაგრებული 

ბოლოებითა და ინტეგრალური ფუნქციონალით მიღებულია ოპტიმალურობის აუცი-

ლებელი პირობები: საწყისი ფუნქციისთვის  გაწრფივებული ინტეგრალური მაქსიმუმის 

პრინციპის ფორმით; მართვისთის წერტილოვანი მაქსიმუმის პრინციპის ფორმით; 

საწყისი  და საბოლოო მომენტებისთვის  ტოლობებისა და უტოლობების სახით. დადგე-

ნილია ინტეგრალური ოპერატორის თვისებები, რომელთა საფუძველზე კვაზი–წრფივი 

სამართი ნეიტრალური გატოლებისთვის  დამტკიცებულია კოშის ამოცანის ამონახსნის 

უწყვეტად დამოკიდებულება საწყისი მონაცემებზე  თანაბრად მართვების მიმართ.   

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

2.2 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 ამონახსნების ვარიაციის 

ფორმულები სამართი 

ფუნქციონალურ-

დიფერენციალური 

განტოლებებისთვის 

წყვეტილი საწყისი 

პირობით და დაგ-

ვიანებების შეშფოთების გა-

თვალისწინებით და მათი 

გამოყენება ოპტიმიზაციის 

ამოცანებში. 

  მათემატიკა/გამოყენებითი 

მათემატიკა. PhD_F_17_89 

(დოქტორანტურის 

2017-2019 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. შავაძე 
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საგანმანათლებლო 

პროგრამების გრანტი) 

არაწრფივი სამართი ფუნქციონალურ – დიფერენციალური განტოლებისათვის წყვეტილი 

(უწყვეტი) საწყისი პირობით დამტკიცებულია ამონახსნის ვარიაციის ფორმულები  

ვარიაციათა ფართო კლასებში, იმ შემთხვევაში, როცა დაგვიანების პარამეტრებისა და 

საწყისი მომენტის ვარიაციათა ნიშნები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია. განხილულია 

სამი შემთხვევა, როცა საწყისი მომენტის ვარიაცია ხდება მარცხნიდან, მარჯვნიდან და 

ორივე მხრიდან. არაწრფივი ოპტიმიზაციის ამოცანისათვის, ზოგადი სასაზღვრო 

პირობით და ფუნქციონალით, რომელიც შეიცავს დაგვიანებებს როგორც ფაზურ 

კოორდინატებში, ასევე მართვებში, დამტკიცებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი 

პირობები: საწყისი და საბოლოო მომენტებისთვის ტოლობებისა და უტოლობების სახით; 

საწყისი ვექტორისთვის ტოლობის სახით; საწყისი და მართვის ფუნქციებისთვის 

ინტეგრალური  მაქსიმუმის პრინციპის ფორმით.  

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის  

სათაური,  

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობ 

1. T. Tadumadze, 

A. Nachaoui,  

T. Shavadze 

 

The equation in 

variations for the 

controlled 

differential 

equation with delay 

and its application.  

 E ISSN 1512-3391 

International  

Workshop on the 

Qualitative Theory  

of  Differential 

Equations  

December  07-09,  

2019 , Tbilisi , 

ელექტრონ-

ული ვერსია       

www. rmi. 

ge/eng/ 

QUALITDE-

2019/workshop_ 

2019. htm 

4 

2. R. Koplatadze Oscillation  criteria 

for higher order 

essential nonlinear 

functional 

differential 

equations 

ISSN  1512-0058 

Simin. I. Vekua  

Inst. Appl. Math., 

Rep., 45 (2019) 

თბილისი,  

თსუ–ს  

გამომცემლობა 

3 

3 T. Tadumadze, 

T.  Shavadze 

Variation formulas 

of solution  for the 

controlled  

functional 

differential 

equations 

considering delay 

Semin. I. Vekua  

Inst. Appl. Math., 

Rep., 45 (2019) 

თბილისი,  

თსუ–ს  

გამომცემლობა 

22 
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parameters 

perturbations and  

optimal control 

problems   

1.  დადგენილია, რომ ამონახსნის პირველი ვარიაცია აკმაყოფილებს არაერთგვაროვან  

წრფივ განტოლებას ვარიაციებში. ანალიზურად აგებულია შეშფოთებული განტოლების 

მიახლოებითი ამონახსნი. საილუსტრაციოდ განხილულია მაგალითი. 

2.  დადგენილია ეფექტური საკმარისი პირობები ამონახსნების რხევადობის შესახებ 

უსასრულობის მიდამოში. 

3. მიღებულია ამონახსნის ვარიაციის გლობალური  და ლოკალური ფორმულები.  

ოპტიმიზაციის   ამოცანებისთვის  დადგენილია ოპტიმალურობის აუცილებელი  პირობები: 

საწყისი და საბოლოო მომენტებისთვის ტოლობებისა  და უტოლობების სახით; ფასზურ 

კოორდინატებში შემავალი დაგვიანებისთვის ტოლობის სახით; საწყისი ვექტორისთვის 

ტოლობის სახით; საწყსი და  მართვის ფუნქციებისთვის ინტეგრალური მაქსიმუმის 

პრინციპის ფორმით. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Ph.Dvalishvili,   

T. Tadumadze 

Optimization  of one 

marketing relation model 

with delay. ISSN 2519-4836 

Journal of 

Modern 

Technology 

and 

Engineering , 4 

(1), 2019 

Jomard 

Publishing 

6 

2 T. Tadumadze,  

Ph. Dvalishvili,  

T. Shavadze 

On the Representation of 

Solution of the Perturbed 

Controlled Differential 

Equation with Delay and 

Continuous Initial .  

ISSN 1683-3511 (print), 

ISSN 1683-6154 (online) 

Appl. Comput. 

Math. 18 (3) ,  

2019 

Baku State 

University 

 

11 

3  Ph. Dvalishvili, 

A. Nachauoi,  

T. Tadumadze 

 

 

 

Effects of the initial 

moment and several delays 

perturbations in the 

variation formulas for a 

solution of a functional 

differential equation with 

the continuous initial 

condition 

Georgian Math. 

J. 2019 

De  Gruiter 16 
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https://doi.org/10.1515/gmj-

2019-2050 

 

1.  მიღებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები მართვაში  დაგვიანების 

შემცველი ერთი კლასის მარკენტიგული  მოდელის ოპტიმიზაციის  ამოცანისთვის. წრფივ 

შემთხვევაში დადგენილია ოპტიმალური მართვის სახე. 

 

2. დადგენილია შეშფოთებული   დაგვიანებულ არგუმენტიანი დიფერენციალური  

განტოლების მიახლოებითი  ამონახსნის  ანალიზური  სახე. საილუსტრაციოდ 

განხილულია მაგალითი. 

 

3. დამტკიცებულია  ამონახსნის ვარიაციის ფორმულები ერთი კლასის ფუნქციონალ–

დიფერენციალური განტოლებისთვის მრავალი დაგვიანებით და უწყვეტი საწყისი 

პირობით. ვარიაციის ფორმულებში გამოვლენილია დაგვიანების პარამეტრების 

შეშფოთების ეფექტები. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

თ. თადუმაძე 

 

არაწრფივი ოპტიმალური ამოცანის 

ფუნქციონალის  მინიმუმის უწყვეტობა და 

მისი გამოყენებები 

 

თსუ  მე- 7  ყოველწლიური  

საფაკულტეტო  კონფერენცია 

ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 11-15 

თებერვალი, 2019 

2 თ. თადუმაძე პროფესორ  გურამ ხარატიშვილის 

სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვა-

წეობის შესახებ 

თსუ  მე- 7  ყოველწლიური  

საფაკულტეტო  კონფერენცია 

ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 11-15 

თებერვალი, 2019   

3 თ. თადუმაძე დაგვიანებულ არგუმენტიანი 

შეშფოთებული სამართი დიფერენცი-

ალური განტოლების ამონახსნის 

წარმოდგენის შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

4 T. Tadumadze,  

A. Nachaoui, 

T. Shavadze 

The equation in variations for the controlled 

differential equation with delay and its 

application 

International  Workshop on the 

Qualitative Theory  of  Differential 

Equations, December  07-09,  2019 , 

Tbilisi , Georgia 

5 რ. კოპლატაძე მაღალი რიგის განზოგადოებული წრფივი 

დიფერენციალური განტოლებები 

თსუ  მე- 7  ყოველწლიური  

საფაკულტეტო  კონფერენცია 
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გადახრილი არგუმენტით ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 11-15 

თებერვალი, 2019   

6 რ. კოპლატაძე გადახრილ არგუმენტიანი თითქმის 

წრფივი დიფერენციალური 

განტოლებები 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

7 თ. შავაძე ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები 

ოპტიმალური მართვის 

არაწრფივი ამოცანისათვის მრავალი 

დაგვიანებით, უწყვეტი და წყვეტილი 

საწყისი პირობებით 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

8 თ. შავაძე ოპტიმალური მართვის ამოცანა წყვეტილი 

საწყისი პირობით და მრავალი მუდმივი 

დაგვიანებით 

თსუ  მე- 7  ყოველწლიური  

საფაკულტეტო  კონფერენცია 

ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 11-15 

თებერვალი, 2019   

9 ნ. ხაჩიძე მაღალი რიგის არაწრფივი სხვაობიანი 

განტოლებების ამონახსნების რხევადობის 

შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

10 ნ. ხაჩიძე მაღალი რიგის არაწრფივი სხვაობიანი 

განტოლებები 

თსუ  მე- 7  ყოველწლიური  

საფაკულტეტო  კონფერენცია 

ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 11-15 

თებერვალი, 2019   

 

1. დადგენილია ინტეგრალური ფუნქციონალის მინიმუმის უწყვეტობა მართვებზე 

დამოკიდებული შეშფოთებების მიმართ. საილუსტრაციოდ განხილულია არაგლუვი და 

სინგულარული ოპტიმალური ამოცანები. 

2. მოხსენებაში გადმოცემულია გ. ხარატიშვილის მოღვაწეობის ფრაგმენტები დაწყებული 

სტუდენტობიდან დამთავრებული მისი სიცოცხლის ბოლო დღემდე. 

3. შეშფოთებული არაწრფივი სამართი დიფერენციალური განტოლებისთვის მუდმივი 

დაგვიანებით ფაზურ კოორდინატებში მიღებულია ამონახსნის ანალიზური წარმოდგენის 
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ფორმულა. ფორმულაში გამოვლენილია დაგვიანების პარამეტრის შეშფოთების ეფექტი. 

4. ადგენილია, რომ ამონახსნის პირველი ვარიაცია აკმაყოფილებს არაერთგვაროვან  წრფივ 

განტოლებას ვარიაციებში. ანალიზურად აგებულია შეშფოთებული განტოლების 

მიახლოებითი ამონახსნი. საილუსტრაციოდ განხილულია მაგალითი. 

5. დადგენილია ეფექტური საკმარისი პირობები ამონახსნების რხევადობის შესახებ 

უსასრულობის მიდამოში. 

6. მიღებულია თითქმის წრფივი გადახრილ არგუმენტებიანი დიფერენციალური 

განტოლების ამონახსნების რხევადობის საკმარისი, საკმარისი და აუცილებელი პირობები. 

7. ოპტიმალური მართვის ამოცანისათვის მრავალი მუდმივი დაგვიანებით ფაზურ 

კოორდინატებსა და მართვებში მიღებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები 

საწყისი და საბოლოო მომენტებისათვის, ფაზურ კოორდინატებში შემავალი 

დაგვიანებებისა და საწყისი ვექტორისათვის, საწყისი და მართვის ფუნქციისათვის. 

გამოვლენილია უწყვეტი და წყვეტილი საწყისი პირობების ეფექტები. 

8. არაწრფივი ოპტიმალური ამოცანისთვის წყვეტილი საწყისი პირობით, მრავალი მუდმივი 

დაგვიანებით ფაზურ კოორდინატებსა და მართვებში, ზოგადი სასაზღვრო პირობებითა და 

ფუნქციონალით, მიღებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი პირო-ბები: უტოლობებისა 

და ტოლობების სახით საწყისი და საბოლოო მომენტებისთვის, ფაზურ კოორდინატებში 

შემავალი დაგვიანებებისა და საწყისი ვექტორისთვის; ინტეგრალური მაქსიმუმის 

პრინციპის ფორმით საწყისი და მართვის ფუნქციებისთვის. 

9. მიღებულია მაღალი რიგის სხვაობიანი განტოლების ამონახსნების რხევადობის საკმარისი 

პირობები. 

10. დადგენილია მაღალი რიგის სხვაობიანი განტოლების ამონახსნების რხევადობის 

საკმარისი პირობები. 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1.  T. Tadumadze, M. Iordanishvili,  

T. Shavadze 

Delay optimization problem for 

one class of functional  

differential equation 

7 th Ariel Conference of 

Functional Differential 

Equations and Applications, 

September  22-27, 2019, Ariel 

University, Ariel, Israel 

2.  R. Koplatadze Oscillation criteria for higher 

order linear differential 

equations with several delays 

7 th Ariel Conference of 

Functional Differential 

Equations and Applications, 

September  22-27, 2019, Ariel 

University, Ariel, Israel 

3.  T. Shavadze Necessary Conditions of 

Optimality for the Nonlinear 

Optimal Control Problem with 

Delays and the Discontinuous 

Initial Condition 

The 12th International 

Conference on Numerical 

Optimization and Numerical 

Linear Algebra, 2019, 15-18 

April, Shangrao, Jiangxi, China  
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4.  T. Shavadze    

 

Variation Formulas of Solutions 

for Controlled Delay Differential 

Equation with the Continuous 

Initial Condition and their 

Application in the Optimization 

Problems 

International Conference on 

Mathematical Optimization, 

2019, 8-13 April, Beijing, China 

 

5.  N. Khachidze Higher order difference equation  

with property  A and  B 

 

7 th Ariel Conference of 

Functional Differential 

Equations and Applications, 

September  22-27, 2019, Ariel 

University, Ariel, Israel 

1. არაწრფივი ოპტიმალური ამოცანისათვის დაგვიანებებით მიღებულია აუცილებელი 

პირობები: დაგვინებებისთვის ტოლობის სახით; მართვის ფუნქციისათვის გაწრფივებული 

მაქსიმუმის პრინციპის პორმით. 

2. მაღალი რიგის წრფივი დიფერენციალური განტოლებისთვის მრავალი დაგვიანებით 

დადგენილია ამონახსნის რხევადობის საკმარისი პირობები.  

3. ოპტიმალური მართვის ამოცანისათვის მრავალი მუდმივი დაგვიანებით ფაზურ 

კოორდინატებსა და მართვებში მიღებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები 

საწყისი და საბოლოო მომენტებისათვის, ფაზურ კოორდინატებში შემავალი 

დაგვიანებებისა და საწყისი ვექტორისათვის, საწყისი და მართვის ფუნქციისათვის. 

გამოვლენილია უწყვეტი და წყვეტილი საწყისი პირობების ეფექტები. 

4. მიღებულია ამონახსნის ვარიაციის ფორმულები, ხოლო ოპტიმიზაციის ამოცანებისათვის 

ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობა. 

5. დადგენილია საკმარისი პირობები იმისა, რომ სხვაობიან განტოლებას გააჩნდეს A ან B 

თვისება 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

1) თ. თადუმაძე - თსუ საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე. 

2) თ. შავაძემ  წარადგინა დისერტაცია მათემატიკის დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად. თსუ  საუნივერიტეტო სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

დამტკიცებულია შემფასებლებისა და დაცვის კომისიის შემადგენლობა. დაცვა 

შედგება  2020 წლის იანვრის ბოლოს.  

3) თ. შავაძე მივლინებით იმყოფებოდა ნანტის უნივერსტეტში (საფრანგეთი), სადაც 

სამეცნიერო კვლევებს ატარებდა მისი მეორე სამეცნირო ხელმძღვანელის 

პროფესორ ა. ნაშავის მეთვალყურეობის ქვეშ. იგი მოხსენებით გამოვიდა 

სამეცნიერო სემინარზე. 
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IV. კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების 

განყოფილება 

თემურ ჯანგველაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 

დავით ნატროშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ჯემალ როგავა (მთავარი 

მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ჯაიანი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), მიხეილ 

გაგოშიძე (მეცნიერი თანამშრომელი)  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1. ზოგიერთი კლასის 

დიფერენციალური და 

ინტეგრო-დიფერენციალური 

მოდელის გამოკვლევა და 

მიახლოებითი ამოხსნა 

 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. ჯანგველაძე 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. ჯანგველაძე,  

დ. შულაია, 

მ. გაგოშიძე 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

ზ. კიღურაძე (მისურის 

მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების უნივერსი-

ტეტი, აშშ) 

ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში გავრცელების პროცესის აღმწერი მაქსველის განტოლებათა 

არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი სისტემისათვის ერთგანზომილებიანი ანალოგისათვის შეს-

წავლილია საწყის-სასაზღვრო ამოცანის კორექტულობა. დადგენილია სტაციონარული ამონახსნის 

წრფივად და გლობალურად მდგრადობის საკითხი. დაფიქსირებულია ჰოფის ტიპის ბიფურკა-

ციის შესაძლებლობა. აგებულია სასრულ-სხვაობიანი სქემა. დაფუძნებულია მისი  მდგრადობა და 

კრებადობა. მოყვანილია მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმი. ჩატარებულია  რიცხვითი ექსპე-

რიმენტები და მათი ანალიზი.  

 

პარაბოლური ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისათვის შესწავლილია საწყის-

სასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის, ამონახსნის ასიმპტოტური ყოფაქცევისა და რიც-

ხვითი  ამოხსნის საკითხები. მრავალგანზომილებიანი მოდელისათვის აგებულია როტეს ტიპის 

ნახევრად-დისკრეტული სქემა.დამტკიცებულია მისი  მდგრადობა და კრებადობა. მოყვანილია 

მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმი. ჩატარებულია  რიცხვითი ექსპერიმენტები და მათი ანალი-

ზი. შედეგები მოცემულია ცხრილებისა და გრაფიკული ილუსტრაციების სახით. 

 

 მცენარეთა ძარღვოვანი განვითარების ბიოლოგიური მოდელის მრავალგანზომილებიანი 

ანალოგისათვის აგებული და შესწავლილია დეკომპოზიციური სტრუქტურის ცვალებადი 

მიმართულების სასრულ-სხვაობიანი სქემა. დამტკიცებულია ალგორითმის მდგრადობა და 
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კრებადობა. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები, რომლებიც ადასტურებენ თეორიული 

შედეგების ეფექტურობას.  

 

ყურადღება გამახვილებულია კოშის გულის მქონე ინტეგრალის გამოყენებაზე გადატანის 

მრავალსიჩქარიანი თეორიის ამოცანების შესწავლისას. აგებულია შესაბამისი მოდელის ზუსტი 

ამონახსნები. 

2. ზოგიერთი 

არასტაციონარული 

ოპერატორული 

დიფერენციალური 

განტოლებისთვის 

მიახლოებითი ამოხსნის 

ალგორითმების აგება, 

გამოკვლევა და 

კომპიუტერული რეალიზაცია 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

ჯ. როგავა  

პროექტის შემსრულებლები: 

ჯ. როგავა  

ა. პაპუკაშვილი  

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

მ. წიკლაური (მისურის (აშშ) 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების 

უნივერსიტეტის ასოცირებული 

მკვლევარი პროფესორი) 

ჰილბერტის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა მეორე რიგის არაწრფივი ევოლუციური 

განტოლებისთვის. ეს განტოლება წარმოადგენსJ. Ball-ის არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლების აბსტრაქტულ განზოგადებას. განხილულია ზოგადი არაწრფივობის შემთხვევა, 

შესაბამისად იმ წევრების მიხედვით, რომლებიც შეიცავენ გრადიენტის ნორმას. დასმული 

ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნისათვის შემოთავაზებულია სამშრიანი ნახევრად-დისკრეტული 

სქემა, სადაც გრადიენტის შემცველი წევრების აპროქსიმაცია ხდება ინტეგრალური საშუალოების 

გამოყენებით. დამტკიცებულია, რომ არაწრფივი დისკრეტული ამოცანის ამონახსნი და მისი 

შესაბამისი პირველი რიგის წარმოებულის სხვაობიანი ანალოგი თანაბარად შემოსაზღვრულია. 

შესაბამისი წრფივი დისკრეტული ამოცანისათვის მიღებულია მაღალი რიგის აპრიორული 

შეფასებები ჩებიშევის ორი ცვლადის პოლინომების გამოყენებით. ამფაქტებზე დაყრდნობით, 

არაწრფივი დისკრეტული ამოცანისთვის დამტკიცებულია აპრიორული შეფასებები საიდანაც 

გამომდინარეობს სქემის მდგრადობა. ამონახსნთა გლუვ კლასში მიღებულია შეფასებები 

მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილებისთვის. მიახლოებითი ამონახსნს ყოველ დროით ბიჯზე 

ვპოულობთ იტერაციის გამოყენებით. დამტკიცებულია მისი კრებადობა. 

 

2. შოთა  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით  დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 თერმო-ელექტრო- 2019-2021 პროექტის ხელმძღვანელი: 
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მაგნიტოდრეკადობის 

თეორიის დინამიკის 

შერეული საკონტაქტო 

ამოცანების მათემატიკური 

ანალიზი და მასთან 

დაკავშირებული 

ურთიერთქმედების 

ამოცანები სხვადასხვა განზო-

მილებიანი ველებისათვის; 

მათემატიკა: FR-18-126 

ნ დ. ნატროშვილი  

პროექტის შემსრულებლები: 

ო. ჭკადუა  

თ. ბუჩუკური  

მ. მრევლიშვილი  

გ. ჭკადუა  

განხორციელებულია შერეული საწყის-სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანების ზუსტი ფორმუ-

ლირება მრავალკომპონენტიანი სხეულებისთვის, რომლებიც შეიცავენ განსხვავებული მოდე-

ლებით დახასიათებულ არეებს და დამტკიცებულია ამონახსნების ერთადერთობის თეორემები. 

დინამიკის ამოცანები დაყვანილია ლაპლასის გარდაქმნით კომპლექსური პარამეტრის შემ-

ცველ ელიფსურ ამოცანებზე ფსევდორხევის განტოლებებისათვის და გამოკვლეულია შესაბა-

მისი ელიფსური ამოცანები. შესაწავლილია ელიფსური ამოცანების ამონახსნების რეგულარო-

ბა და ასიმპტოტური თვისებები  განსაკუთრებული წირების მიდამოში. 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

T. Jangveladze Investigation and Numerical 

Solution of  

NonlinearPartialDifferential 

and Integro-Differential 

ModelsBased on System of 

MaxwellEquations 

ISSN 1512-0015 

თბილისი,  

ა. რაზმაძის 

მათემატიკის 

ინსტიტუტი. 

მემუარები 

დიფერენციალურ 

განტოლებებსა და 

მათემატიკურ 

ფიზიკაში 

Memoirs on 

Differential Equations 

and Mathematical 

Physic, Vol.76(2019) 

118 

მონოგრაფია ეძღვნება ზოგიერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური და 

ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებებისათვის საწყის-სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევისა 

და რიცხვითი  ამოხსნის საკითხებს. ეს მოდელები ეფუძნება მაქსველის ცნობილ განტოლებათა 

სისტემას, რომელიც აღწერს ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში გავრცელების პროცესს. 

დამტკიცებულია ამონახსნების არსებობა, ერთადერთობა და ასიმპტოტური ყოფაქცევა დროითი 

ცვლადის უსასრულოდ ზრდისას. მოყვანილია ისეთი ერთგანზომილებიანი არაწრფივი 
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სისტემების მაგალითები, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ამ სისტემებს საზოგადოდ არ გააჩნია 

გლობალური ამონახსნები. შესწავლილია სტაციონარული ამონახსნების წრფივად და გლობალუ-

რად მდგრადობის საკითხები. დაფიქსირებულია ჰოფის ტიპის ბიფურკაციის შესაძლებლობა. 

როგორც ერთგანზომილებიანი, ასევე მრავალგანზომილებიანი მოდელებისათვის აგებულია 

ნახევრად-დისკრეტული და სასრულ-სხვაობიანი სქემები. დაფუძნებულია მათი  მდგრადობა და 

კრებადობა. მოყვანილია მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმები. ჩატარებულია  რიცხვითი 

ექსპერიმენტები და მათი ანალიზი. შედეგები მოცემულია ცხრილებისა და გრაფიკული 

ილუსტრაციების სახით. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თ. ჯანგველაძე რიცხვითი ანალიზის 

საწყისები 

თბილისი, 

საქართველოს 

ტექნიკური  

უნივერსიტეტი 

(გადაცემულია 

დასაბეჭდად) 

390 

წიგნი დაწერილია რიცხვითი ანალიზის საკითხებისადმი მიძღვნილი მოქმედი სილაბუსების 

მიხედვით. იგი დაფუძნებულია იმ ლექციების ნაწილზე, რომელსაც ავტორი წლების განმავლო-

ბაში კითხულობდა და კითხულობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სოხუმის, ილიასა და კავკასიის უნი-

ვერსიტეტებში. სახელმძღვანელო გამოადგებათ გამოყენებითი და გამოთვლითი მათემატიკის, 

ინფორმატიკის, მართვის თეორიის, დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიის, ფიზიკის, 

ინჟინერიისა და სხვა სპეციალობების სტუდენტებს, მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და მეცნიერ-

თანამშრომლებს. იგი ასევე სასარგებლო იქნება სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელთა იმ 

წრისთვისაც, რომელთაც ბუნებრივად უწევთ რიცხვითი ანალიზის საკითხების გამოყენება.  

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური,  

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გ. ჯაიანი On BVPs for 

piezoelectric 

transversely 

isotropic cusped 

bars, 

1512-0082 

Bulletin of  

TICMI, 23(1), 

2019 

Tbilisi, Tbilisi 

University Press 

32 
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იერარქიული მოდელების (0,0) მიახლოებაში განხილულია პიეზოელექტრული ტრან-

სვერსალურად იზოტროპული წამახვილებული ღეროს სტატიკისა და რხევის ამოცანები. 

გაანალიზირებულია სასაზღვრო პირობების არაკლასიკურად დასმის თავისებურებები 

2 

 

M. Mrevlishvili, 

D.Natroshvili 

Investigation of 

nonclassical 

transmission  

problems of the 

thermo-electro-

magneto elasti-

city theory for 

composed  bodies 

by the integral 

equation method 

Transactions of  

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute, 

Vol.173(2019),  

issue 3 

 

Tbilisi 28 

ინტეგრალური განტოლებების მეთოდით შესწავლილია თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრე-

კადობის თეორიის არაკლასიკური ტრანსმისიის ამოცანები შედგენილი კომპოზიტური 

სხეულებისათვის, რომლებიც შეიცავენ განსხვავებული მოდელებით დახასიათებულ 

არეებს. დამტკიცებულია ამოანახსნების არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები და 

შესწავლილია ამონახსნების სიგლუვე. 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

გვერდებ

ის 

რაოდენ

ობა 

1 T. Jangveladze, 

Z. Kiguradze,  

M. Gagoshidze 

Economical difference 

scheme for onemulti-

dimensional nonlinear 

system. 

ISSN: 0252-9602 

Acta Mathematica 

Scientia, 

Vol.39(2019), 

issue 4. 

Springer 18 

განხილულია არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების 

მრავალგანზომილებიანი სისტემა. ორი განზომილების შემთხვევაში ეს სისტემა აღწერს 

მცენარეთა ფოთლებში ძარღვების ფორმირების პროცესს. აგებულია ცვალებადი 

მიმართულების სასრულ-სხვაობიანი სქემა. შესწავლილია ამ სქემის მდგრადობისა და 

კრებადობის საკითხები. ჩატარებულია მრავალი რიცხვითი ექსპერიმენტი. მოყვანილია 

შესაბამისი გრაფიკული ილუსტრაციები და ცხრილები. 

 

2 T. Jangveladze,  

Z. Kiguradze 

 

Asymptotic properties of 

solution and difference 

scheme for one nonlinear 

integro-differential model. 

Springer 

Proceedings in 

Mathematics & 

Statistics, 

Vol.276(2019) 

Springer, 

Cham 

17 

განხილულია მათემატიკური მოდელირებისას წარმოშობილი ერთი არაწრფივი ინტეგრო 
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დიფერენციალური სისტემა. შესწავლილია საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის 

ერთადერთობა და ასიმპტოტური ყოფაქცევა. აგებულია სასრულ-სხვაობიანი სქემა და 

დამტკიცებულია მისი კრებადობა.  

 

3 T. Jangveladze,  

Z. Kiguradze 

Averaged semi-discrete 

scheme of sum-

approximation for one 

nonlinear multi-

dimensional integro-

differential parabolic 

equation, 

https://doi.org/10.1515/gmj-

2019-2068 

Georgian 

Mathematical 

Journal  

(Accepted for 

publication) 

De Gruyter 8 

განხილულია მაქსველის ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში გავრცელების პროცესის 

აღმწერ სისტემაზე დაფუძნებული მრავალგანზომილებიანი პარაბოლური ტიპის 

ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება. შესაბამისი საწყის-სასაზღვრო ამოცანისათვის 

აგებული და გამოკვლეულია გასაშუალებული ადიტიური ნახევრად-დისკრეტული სქემა. 

4 T.Buchukuri,  

O. Chkadua, 

D.Natroshvili 

Mixed and crack type 

dynamical problems 

of electro-magneto-

elasticity theory 

Georgian 

Mathematical 

Journal  

(Accepted for 

publication) 

De Gruyter 23 

განხილულია თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის  დინამიკის შერეული 

და ბზარის ტიპის ამოცანები ანიზოტროპული სხეულებისათვის ინტეგრალური 

განტოლებების მეთოდით. დამტკიცებულია ამოანახსნების არსებობისა და 

ერთადერთობის თეორემები და შესწავლილია ამონახსნების სიგლუვე. დადგენილია 

ასიმპტოტური ყოფაქცევა სინგულარობის წირების მიდამოში. ნაჩვენებია, რომ 

სინგულარობის მაჩვენებლები არსებითადაა დამოკიდებული მატერიალურ 

პარამეტრებზე. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 გ. ჯაიანი 

 

პიეზოელექტრული სხეულების 

ანტიბრტყელი დეფორმაცია N=0 

მიახლოებაში 

 

მეშვიდე ყოველწიური 

საფაკულტეტო 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 11-15 

თებერვალი, თბილისი, 

საქართველო 

2 გ. ჯაიანი 

 

პიეზოელექტრული 

ტრანსვერსალურად იზოტროპული 

წამახვილებული ღეროებისთვის 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის 
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სასაზღვრო ამოცანების შესახებ სემინარის XXXIII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.

ge/enlarged/2019/ 

3 G. Jaiani 

 

Piezoelectric Cusped Prismatic Shells TICMI Advanced Courses 

on 

Mathematical Models of 

Piezoelectric Solids and 

Related Problems 

September 23-26 

Tbilisi, Georgia 

4 G. Jaiani On Hierarchical Models for 

Piezoelectric Bars 

The Fourth International 

Conference on Applications 

of Mathematics and 

Informatics in Natural 

Sciences and Engineering  

September 23-26 

Tbilisi, Georgia 

5 გ. ჯაიანი 

 

გარსების, ფირფიტებისა და 

ღეროებისათვის ი.ვეკუას მეთოდით 

აგებული იერარქიული მოდელების 

შესახებ 

X Annual International 

Meeting of the Georgian 

Mechanical Union 

September 27-28, 2019, 

Telavi, Georgia 

1. http://conference.ens-2019.tsu.ge/en/lecture/view/1394 

2. http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2019/ 

3. http://www.viam.science.tsu.ge/ticmi/announcements/announcement/2019 

4. http://www.viam.science.tsu.ge/aminse2019/ 

5. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის X ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენციის თეზისების კრებული,ISSN 2233-355X 

6 M. Mrevlishvil,  

D. Natroshvili 

Investigation of multi-field problems for 

composed elastic structures by 

theintegral equation method 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის XXXIII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული 

სხდომები 

2019 წლის 23-25 

აპრილი, 

თბილისი, 

საქართველო 

http://www.viam.scienc
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e.tsu.ge/enlarged/2019/ 

7 D. Natroshvili Investigation of multi-field mixed 

problems for composed elastic structures 

by the integral equation method 

X Annual International 

Conference of the 

Georgian Mechanical 

Union, 2-6 September, 

2019, Batumi, Georgia   

8 T. Buchukuri,  

O. Chkadua, 

 D. Natroshvili 

Mixed boundary-transmission problem of 

pseudo-oscillation for metallic-electro-

magneto-elastic composite with interface 

crack 

X Annual International 

Conference of the 

Georgian Mechanical 

Union, 2-6 September, 

2019, Batumi, Georgia   

9 T. Jangveladze  On a nonlinear integro-differential 

equation of parabolic type. 

 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის XXXIII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული 

სხდომები 

2019 წლის 23-25 

აპრილი, 

თბილისი, 

საქართველო 

http://www.viam.scienc

e.tsu.ge/enlarged/2019/ 

10 T. Jangveladze,  

B. Tabatadze 

On a numerical solution of one two-

dimensiobalnonlinearmodel. 

 

The Fourth 

International 

Conference on 

Applications of  

Mathematics and 

Informatics in Natural 

Sciences and 

Engineering. AMINSE 

2019, September 23-26, 

Tbilisi, Georgia   

http://www.viam.scienc

e.tsu.ge › aminse2019 

11 J. Rogava, 

M.Tsiklauri 

On stability and convergence of three-

layer semi-discrete scheme for nonlinear 

second order evolution equation 

The Fourth 

International 

Conference on 

Applications of  

Mathematics and 

Informatics in Natural 

Sciences and 

Engineering. AMINSE 



72 

 

2019, September 23-26, 

Tbilisi, Georgia   

http://www.viam.scienc

e.tsu.ge › aminse2019 

12 T. Jangveladze On investigation and approximate 

solution of one system of 

nonlinear two-dimensional partial 

differential equations 

International 

Workshop on the 

Qualitative Theory of 

Differential Equations 

"QUALITDE – 2019",  

December 7 - 9, 2019 

http://www.rmi.ge/eng/

QUALITDE-

2019/workshop_2019.ht

m 

Tbilisi, Georgia 

13 Z. Kiguradze A Bayesian optimization approach for 

selecting the best 

parameters for weighted finite difference 

scheme 

corresponding to heat equation 

International 

Workshop on the 

Qualitative Theory of 

Differential Equations 

"QUALITDE – 2019",  

December 7 - 9, 2019 

http://www.rmi.ge/eng/

QUALITDE-

2019/workshop_2019.ht

m 

Tbilisi, Georgia 

14 D. Shulaia The algorithm to construct the 

eigenfunctions of the multi-velocity 

transport theory 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის XXXIII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული 

სხდომები 

2019 წლის 23-25 

აპრილი, 

თბილისი, 

საქართველო 

http://www.viam.scienc

e.tsu.ge/enlarged/2019/ 
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15 J. Rogava On the stability of bijection in the 

Banach space in case of non-linear 

perturbation 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის XXXIII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული 

სხდომები 

2019 წლის 23-25 

აპრილი, 

თბილისი, 

საქართველო 

http://www.viam.scienc

e.tsu.ge/enlarged/2019/ 

16 M. Gagoshidze,  

E. Gulua 

About numerical realization of the 

perturbation algorithm for the initial-

boundary value problem for parabolic 

equation 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის XXXIII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული 

სხდომები 

2019 წლის 23-25 

აპრილი, 

თბილისი, 

საქართველო 

http://www.viam.scienc

e.tsu.ge/enlarged/2019/ 

17 M. Gagoshidze, 

 G. Tsulaia 

Linear stability of the steady state 

solution and numerical approximation of 

a nonlinear partial differential system 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის XXXIII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული 

სხდომები 

2019 წლის 23-25 

აპრილი, 

თბილისი, 

საქართველო 

http://www.viam.scienc

e.tsu.ge/enlarged/2019/ 
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6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

G. Jaiani Piezoelectric Viscoelastic 

Kelvin-Voigt Cusped Prismatic 

Shells with Voids 

13th International Conference 

on Advanced Computational 

Engineering and Experimenting 

(ACEX2019)01-05 July, 2019, 

Athens, Greece 

თეზისების კრებულის ელექტრონული ვერსია იხილეთ ვებ-გვერდზე:  www.acex-conference.com 

2 

 

D. Natroshvili Investigation of interfacial crack 

problems of the thermo-electro-

magneto-elasticity theory by the 

potential method 

IWOTA2019, the 30th 

International Workshop of 

Operator Theory and its 

Applications, Lisbon,  Portugal, 

July 22-26, 2019. 

https://iwota2019.math.tecnico.u

lisboa.pt/ 

3 

 

D. Natroshvili Localized boundary-domain 

integral equations approach with 

piecewise constant cut-off  

function for the heat transfer 

equation with a variable 

coefficient 

ISAAC2019, 12th International 

ISAAC Congress, July 29 - 

August 02, 2019, University of 

Aveiro, Portugal 

http://isaac2019.web.ua.pt/ 

 დამატებითი ინფორმაცია:    

სამეცნიერო მივლინებები უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებში:   

დ.ნატროშვილი:    კილის უნივერსიტეტი (ინგლისი): 16 - 22 ივნისი, 2019. 

                                   ა) ერთობლივი სამეცნიერო კვლევის ჩატარება   

                                   ბ) მოკლე სალექციო კურსი  დოქტორანტებისათვის 

 

საგანმანათლებლო უცხოურ გრანტებში მონაწილეობა: 

დ.ნატროშვილი:    

ევროპული საგანმანათლებლო გრანტის კოორდინატორი საქართველოს მხრიდან 
(წამყვანი უნივერსიტეტია კილის უნივერსიტეტი, ინგლისი):  KA1 – Mobility of Staff in higher 

education – International staff mobility for teaching and training activities (2016-2022): ERASMUS+ KA107 

Mobility Project. 
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V. ფუნქციონალური ანალიზისა და გამოყენებების 

განყოფოლება 
 

უშანგი გოგინავა (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

დაზმირ შულაია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ლაშა ბარამიძე (თსუ დოქტორანტი, 

გმი სპეციალისტი), გვანცა შავარდენიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი) 
 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 ფურიეს მწკრივების 

კრებადობა და 

შეჯამებადობა 

2018–2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

უ. გოგინავა  

პროექტის შემსრულებლები: 

უ. გოგინავა, 

ლ. ბარამიძე, 

გ. შავარდენიძე  

 

საზოგადოებრივ 

საწყისებზე: 

გ. გატი (დებრეცენის 

უნივერსიტეტი, უნგრეთი) 

ც. ტეფნაძე (ნარვიკის 

უნივერსიტეტი, ნორვეგია, 

დოქტორანტი)  

 

შესწავლილია ლოგარითმული საშუალოების  შესაბამისი ლებეგის მუდმივის ყოფაქცევა, 

კერძოდ, მიღებულია ორმხრივი შეფასება ლოგარითმული გულისათვის. დადგენილია 

პირობა, რომელიც უზრუნველყოფს ლოგარითმული საშუალოების ქვემიმდევრობათა 

თითქმის ყველგან კრებადობას. ლოგარითმული საშუალოებისათვის მიღებულია 

აუცილებელი და საკმარისი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლოგარითმული 

საშუალოების ნორმით კრებადობას. ვილენკინის სისტემის მიმართ მიღებულია 

ექსპონენციალურად ძლიერად შეჯამებადობა. დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი 

პირობები  იმისათვის, რომ შემოსაზღვრელი ვილენკინის სისტემის მიმართ ფურიეს 

მწკრივების ფეიერის საშუალოები იყვნენ ნორმით კრებადი. ფურიე–უოლშის ორმაგი 

მწკრივებისათვის შესწავლილია სამკუთხოვანი კერძო ჯამების ზომით კრებადობის 

საკითხები. განზოგადოებული სასრული ვარიაციის ფუნქციებისათვის შესწავლილია 

ორმაგი ფურიე–ვილენკინის მწკრივების კერძო ჯამების  და ჩეზაროს უარყოფითი რიგის 
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საშუალოების  თანაბრად კრებადობის საკითხები. 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 ფურიეს ანალიზის 

ოპერატორები ზოგიერთ 

ახალ და კლასიკურ 

ფუნქციურ სივრცეებში 

 

№ 217282 

 

2016–2019 პროექტის ხელმძღვანელი:  

თ. კოპალიანი  

კოორდინატორი:  

უ. გოგინავა  

მკვლევარები:  

გ. ონიანი, 

 ა. გოგატიშვილი, 

 ლ. ბარამიძე 

დადგინდა ) (( , ; , )p qK f t L L  ფუნქციონალებისათვის წარმოდგენის გარკვეული ფორმები, 

რომლის საშუალებითაც დადგინდა ლებეგის „სმოლ და გრანდ“   სივრცეების კავშირი 

კლასიკურ ლებეგის სივრცეებთან. მიღებული იქნა საინტერპოლაციო თეორემები 

შესაბამისი ფუნქციური სივრცეებვისათვის.  

 

ფურიე-ჰაარის ჯერადი მწკრივებისათვის დადგენილი იქნა ოპტიმალური ფუნქციური 

კლასები, ისე, რომ აღებული კლასებიდან ფურიეს ჯერადი მწკრივებისათვის გვაქვს W  

კრებადობა. 

 

დახასიათებული იქნა nE R  სიმრავლეები, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ 

მოცემული ჰომოთეტიის მიმართ ინვარიანტული და არასტანდარტული B  ბაზისის 

მიმართ აღებული ინტეგრალური საშუალოების შემოუსაზღვრელი განშლადობის 

სიმრავლეები. 

 

დახასიათებული იქნა ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცეებისათვის სინგულარული 

ფუნქციონალების სახე როცა ექსპონენტა არაა შემოსაზღვრული. 

 

შესწავლილი იქნა d -განზომილებიანი ფურიე-უოლშის მწკრივების მართკუთხოვანი 

ჯამების ძლიერი ნორლუნდის ლოგარითმული საშუალოების შესაბამისი მაქსიმალური 

ოპერატორი გარკვეული  ქემიმდევრობების მიმათ.  

 

შესწავლილი იქნა d -განზომილებიანი ფურიე-უოლშის მწკრივების კუბური  ჯამების 

ძლიერი ნორლუნდის ლოგარითმული საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის 

საკითხები გარკვეული ქვემიმდევრობების მიმართ. 
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5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდე

ბის 

რაოდენ

ობა 

1 

 

U. Goginava,  

 

Logarithmic means of 

Walsh-Fourier series.  

issn={1787-2405} 

Miskolc Math Notes 20 

(2019), no. 1, 255--270. 

Publisher, 

Miskolc 

University Press 

16 

2 G. Gát, 

U. Goginava 

Maximal operators of 

Cesàro means with varying 

parameters of Walsh–

Fourier series 

.Acta Math. Hungar. 159 

(2019), no. 2, 653–668. 

doi={10.1007/s10474-

019-00961-2}  

Akad. Kiadó 

Springer 

 

16 

3 U. Goginava  Strong summability of two-

dimensional Vilenkin-

Fourier series. 

 

Ukraïn. Mat. Zh. 71 

(2019), no. 3, 340--352. 

issn={0041-5995} 

Springer 19 

4 G. Gat,   

U. Goginava 

Norm Convergence of 

Double Fejér Means on 

Unbounded Vilenkin 

Groups.   

Anal. Math. 45 (2019), 

no. 1, 39--62. 

doi={10.1007/s10476-

018-0402-y} 

Akad. Kiadó 

Springer 

 

23 

5 G. Gat,  

U. Goginava 

Convergence of a 

Subsequence of Triangular 

Partial Sums of Double 

Walsh-Fourier Series 

Journal of 

Contemporary 

Mathematical Analysis, 

54(4), pp. 210-215 

(2019) 

Springer 

 

6 

6 L. Baramidze   Uniform convergence of 

double Vilenkin-Fourier 

series. issn={1068-3623} 

 

Izv. Nats. Akad. Nauk 

Armenii Mat. 54 (2019), 
no. 3, 3–15; reprinted in 

J. Contemp. Math. Anal. 
54 (2019), no. 3, 147–

156 

Springer 

 

13 

7 G. Shavardenidze   On the convergence of 

Cesáro means of negative 

order of Vilenkin-Fourier 

series. (English summary) 

doi={10.1556/012.2019.56.1

.1422} 

Studia Sci. Math. 

Hungar. 56 (2019), no. 

1, 22–44 

Akad. Kiadó 23 

შესწავლილია ლოგარითმული საშუალოების  შესაბამისი ლებეგის მუდმივის ყოფაქცევა, 

კერძოდ, მიღებულია ორმხრივი შეფასება ლოგარითმული გულისათვის. დადგენილია პირო-

ბა, რომელიც უზრუნველყოფს ლოგარითმული საშუალოების ქვემიმდევრობათა თითქმის 

ყველგან კრებადობას. ლოგარითმული საშუალოებისათვის მიღებულია აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლოგარითმული საშუალოების ნორმით 

კრებადობას. ვილენკინის სისტემის მიმართ მიღებულია ექსპონენციალურად ძლიერად 

შეჯამებადობა. დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები, იმისათვის რომ 
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შემოსაზღვრელი ვილენკინის სისტემის მიმართ ფურიეს მწკრივების ფეიერის საშუალობე 

იყვნენ ნორმით კრებადი. ფურიე–უოლშის ორმაგი მწკრივებისათვის შესწავლილია 

სამკუთხოვანი კერძო ჯამების ზომით კრებადობის საკითხები. განზოგადოებული სასრული 

ვარიაციის ფუნქციებისათვის შესწავლილია ორმაგი ფურიე–ვილენკინის მწკრივების კერძო 

ჯამების  და ჩეზაროს უარყოფითი რიგის საშუალოების  თანაბრად კრებადობის საკითხები. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 უ. გოგინავა  Basic harmonic analysis  Summer School on Dyadic 

Harmonic Analysis, Martingales, 

and Paraproducts Bazaleti,  Basic 

harmonic analysis, Georgia, 

September 2-6, 2019   

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

უ. გოგინავა On the divergence of 

subsequence of partial Walsh-

Fourier sums. 

 

2019, November  20, At the 

University of Debrecen 

2 უ. გოგინავა Strong summability of two-

dimensional Fourier series.  

 

2019, November 21, At the 

Institute of Mathematics in 

University of Debrecen   

დადგენილია ფურიე ორმაგი ტრიგონომეტრიული მწკრივებისათვის ექსპონენციალურად 

თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები. ნაპოვნია ნატურალურ რიცხვთა ქვემიმდევრობა, 

რომლის გასწვრის ფურიე–უოლშის მწკრივები განშლადია. 
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VI კომპლექსური ანალიზისა და გამოყენებების განყოფილება 
 

გრიგორ გიორგაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

ვ. ჯიქია (მეცნიერი თანამშრომელი), გეგა გულაღაშვილი (თსუ დოქტორანტი, გმი 

სპეციალისტი)   

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

 

განზოგადებული 

ანალიზური ფუნქციები 

რიმანის ზედაპირებზე და 

მათი გამოყენებები 

2018 – 2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

გ. გიორგაძე  

პროექტის 

შემსრულებლები: 

გ. გიორგაძე,  

ვ. ჯიქია, 

ნ. ავაზაშვილი 

(ინსტიტუტის სწავლული 

მდივანი), 

გ. ახალაია (ინსტიტუტის 

სამეცნიერო-ტექნიკური 

ინფორმაციის 

განყოფილების 

ხელმძღვანელი) 

გ. გულაღაშვილი  

გამოკვლეული იქნა კარლემან-ბერს-ვეკუას არარეგულარული განტოლებები იზოლირე-

ბული განსაკუთრებული წერტილებით და მათთან ასოცირებული ვექტორული ფიბრა-

ციის ინვარიანტები, ნაჩვენები იქნა, რომ ვექტორული ფიბრაციის გახლეჩვის ტიპი 

ცალსახად განისაზღვრება ბელტრამის მატრიცული განტოლებით. კერძოდ, დამტკიცდა, 

რომ რიმან-ჰილბერტის სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნები ბელტრამის მატრიცული 

განტოლებისათვის ურთიაერთცალსახა თანადობაშია შესაბამისი ჰოლომორფული 

ფიბრაციის ჰოლომოფულ კვეთებთან.  

 

შესწავლილი იქნა პარამეტრების პრობლემა შვარც-კრისტოფელის ასახვისათვის და 

მიღებული იქნა პარამეტრების გამოთვლის მიახლოებითი  ფორმულა ხარისხოვანი 

მწკრივის საშუალებით. 

 

დაზუსტებული იქნა კონკრეტული არაერთგვაროვანი დრეკადი გარემოთი შევსებული 

ორგანზომილებიანი არეებისათვის შესაბამის დრეკად მახასიათებლებს -  პუასონის 

კოეფიციენტსა და იუნგის მოდულს შორის ადრე შემჩნეული ცხადი სახის კავშირი 

ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით.   
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

რიმან-ჰილბერტის 

ამოცანები რიმანის 

ზედაპირებზე და 

ჰოლომორფული 

ფიბრაციის ინვარიანტები  

RF 17-96 

 

20.12.2017-20.12.2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

გ. გიორგაძე 

პროექტის მენეჯერი: 

გ. გულაღაშვილი  

შემსრულებლები: 

ნ. მანჯავიძე, 

გ. მაქაცარია, 

ვ. ჯიქია  

სამი და ოთხი განსაკუთრებული წერტილის მქონე მეორე რიგის დიფერენციალურ 

განტოლებათა სიტემებისათვის მიღებული იქნა ზუსტი (ანალიზური) ფორმულები მისი 

გახლეჩვის ტიპისათვის მონოდრომიის მატრიცების საკუთივი რიცხვების ტერმინებში. 

დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა გახილული იქნა როგორც ფიბრაციის ბმულობა 

და ორი ბმულობის ტენტორული ნამრალისაგან აგებული იქნა მეოთხე რიგის ფუქსის 

სისტემა იმავე მონოდრრომიით და განსაკუთრებული წერტილებით. 

 

რეგულარული განსაკუთრებულობების მქონე დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა 

ინდუცირებს ჰოლომორფულ ვექტორულ ფიბრაციათა ოჯახს კომპქატურ რიმანის 

ზედაპირზე (კერძოდ რიმანის სფეროზე). პრობლემა მდგომარეობს იმგვარი სისტემების 

შერჩევაში, რომლებიდანაც ინდუცირებული ანალიზური ფიბრაციის ჰოლომორფული 

სტრუქტურა (გახლეჩვის ტიპი) განისაზრვრება ცალსახად.  დამტკიცებული იქნა, რომ 

ამგვარი განტოლებათა სისტემისაგან ინდუცირებული ვექტორული ფიბრაცია 

(ჰოლომორფული ტიპი) ექვივალენტურობის სიზუსტით  სრულად განისაზღვრება 

განტოლებათა სისტემის მონოდრომიის მატრიცებისა და განსაკუთრებულ წერტილებში 

განტოლების ამონახსნის ასიპტოტიკის მაჩვენებლებისაგან.  

 

არარეგულარული კარლემან-ბერს-ვეკუას სპეციალური სახის (მატრიცის საკუთრივი 

რიცხვები აკმაყოფილებენ გარკვეულ პირობებს) მატრიცული განტოლებისათვის 

დამტკიცებული იქნა ლიუვილის ტიპის თეორემა, რომელიც შემოსაზღვრული 

განზოგადებული ანალიზური ვექტორ-ფუნქციის არსებობას აღწერს ფუნქციათა სრულად 

განსაზღვულ კლასში. ლიუვილის ტიპის თეორემების საშუალებით მოხდა 

განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა სხვადასხვა კლასების გამოყოფა. 
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უბან-უბან მუდმივი მატრიცული ფუნქციისათვის წრფივი შეუღლების ამოცანის 

ფორმულირება მოხდა შესაბამისი ფუქსის ტიპის განტოლებათა სისტემის საშუალებით. 

ამით შესაძლებელი გახდა წრფივი შეუღლების ამოცანის კერძო ინდექსების გამოთვლის 

ალგორითმის ძიება დიფერენციალური გალუას თეორიის ფარგლებში. კერძოდ, ნაჩვენები 

იქნა, რომ უბან-უბან მუდმივი მატრიც-ფუნქციისაგან ინდუცირებული მატრიცული 

ჯგუფის ამოხსნადობა არის აუცილებელი და საკმარისი პირობა წრფივი შეუღლების 

ამოცანის  კერძო ინდექსების გამოსათვლელად განზოგადებულ კვადრატურებში. 

 
5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.3. კრებულები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 G. Akhalaia,  

G. Giorgadze, 

G. Makatsaria, 

N. Manjavidze 

Trends in Mathematics".  

Analysis as a Life 

ISBN-10: 3030026493 

ISBN-13: 978-3030026493 

შპრინგერი 

https://link.springer.co

m/book/10.1007/978-3-

030-02650-9 

17 

2 

 

 

 

 N. Manjavidze, 

G . Makatsaria,  

T . Vekua,  

G. Akhalaia. 

 

Trends in Mathematics. Analysis, 

Probability, Applications, and 

Computation 

ISBN 978-3-030-04459-6 

შპრინგერი 

https://link.springer.co

m/chapter/10.1007/978

-3-030-04459-6_11 

 

10  

1. შესწავლილია კომპლექსური  სტრუქტურის დამოკიდებულების პრობლემა სასაზღვრო 

კონტურზე  სხვადასხვა სახის სასაზღვრო ამოცანებისათვის. 

2. სინგულარული კარლემან-ვეკუას განტოლებათა ამონახსნის სივრცისათვის 

დამტკიცებული იქნა ლიუვილის ტიპის თეორემები 

 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი,  

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

G. Giorgadze, 

V.  Jikia,  

G. Makatsaria. 

DOI 

10.1007/s10958-

019-4143-7 

Journal of 

Mathematical 

Sciences 237(1) 

შპრინგერი 

https://link.springer.com/article

/10.1007/s10958-019-4143-7 
 

79 
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ნაშრომში განვითარებულია ზოგადი მიდგომა რიმანის ზედაპირებზე განსაზღვრული 

ელიფსური სისტემებისათვის, როდესაც მათ აქვთ იზოლირებული განსაკუთრებული 

წერტილები. გამოკვლეულია ასეთი სისტემების ამონახსნთა სივრცეები, მოხდელია მათი 

კლასიფიკაცია და გამოკვლეულია ამონახსნთა სივრცის დამოკიდებულების საკითხი 

განსაკუთრებული წერტილების ტიპზე. 

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 Gulagashvili G. On the algorithm for computing 

the splitting type of holomorphic 

vector bundles on Riemann 

sphere. 

X Annual international  

conference of the georgian 

mathematical 

union Batumi,September 2-6 

http://gmu.ge/Batumi2019/index.

php/program/ 

2 ვ. ჯიქია წრფივი შეუღლების  

სასაზღვრო არაერთგვაროვანი 

ამოცანის განსაკუთრებული 

შემთხვევა კარლემან-ვეკუას 

არარეგულარული 

განტოლებისათვის 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

3 გ. გულაღაშვილი რიმანის სფეროზე 

ჰიპერგეომეტრიული 

განტოლებისაგან 

ინდუცირებული 

ვექტორული ფიბრაციის 

გახლეჩის ტიპის შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

4 ნ. ავაზაშვილი მყარი სხეულის დრეკადი 

მახასიათებლების შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 
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5 გ. ახალაია განზოგადოებული 

ანალიზურ ვექტორთა 

სასაზღვრო ამოცანების 

შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

 

2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 G. Giorgadze On the irregular generalized 

Cauchy-Riemann equations 

12th International ISAAC 

Congress July 29 August 2, 2019, 

Aveiro, Portugal. 

http://isaac2019.web.ua.pt/Webp

age/Welcome.html 

2 

 

 

 

G. Giorgadze 

 

 

 

On the partial indices of 

piecewise constant matrix 

functions 

 

International Conference 

"Factorisation of matrix 

functions: New techniques and 

applications" 

Isaac Newton Institute for 

Mathematical Sciences, 

Cambridge University, UK 

 12th August 2019 to 16th 

August 2019 

https://www.newton.ac.uk/event

/whtw01/timetable 
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VII  ალბათობისა და მათემატიკური სტატისტიკის 

განყოფილება 
 

ელიზბარ ნადარაია (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 

ქართლოს ყაჭიაშვილი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე ტყეშელაშვილი 

(მეცნიერი თანამშრომელი), თინა მგელაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 დაკვირვებათა განაწილების 

კანონის ფუნქციონალური 

მახასიათებლების 

არაპარამეტრულ 

შეფასებათა თეორიისა და 

პარამეტრულ ჰიპოთეზათა 

შემოწმების ზოგიერთი 

ამოცანა 
 

 

2018- 2022 

 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

ე. ნადარაია 

პროექტის 

შემსრულებლები: 

ე. ნადარაია, 

ქ. ყაჭიაშვილი, 

ა. ტყეშელაშვილი, 

თ. მგელაძე  

საზოგადოებრივ 

საწყისებზე: 

პ. ბაბილუა (თსუ 

ასოცირებული 

პროფესორი) 

გაგრძელებული იქნა კვლევა ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემის 

მიმართულებით ორი ან მეტი დამოუკიდებელი შერჩევათა სერიის შემთხვევაში. ამ 

მიზნით შემოღებული იქნა ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმის 

ასაგებად ახალი სტატისტიკა. მოძებნილი იქნა ამ სტატისტიკის ზღვარითი განაწილების 

კანონი, რომელიც თავისუფალია თეორიული უცნობი განაწილებისაგან. ეს ფაქტი კი 

მნიშვნელოვანია მათემატიკურ სტატისტიკაში. ზღვარითი განაწილების საფუძველზე  

აგებული იქნა ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების ახალი კრიტერიუმი და 

დამტკიცებული იქნა მნიშვნელოვანი თეორემა ამ კრიტერიუმის ძალდებულების შესახებ, 

ე.ი. დამტკიცებულია, რომ სიმძლავრის ფუნქცია კრებადია ერთისკენ ყოველი 

ფიქსირებული ალტერნატიული ჰიპოთეზის სამართლიანობის შემთხვევაში. 

შესწავლილი იქნა ორი შერჩევის  ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების პირსონის 

კლასიკური ხი-კვადრატ კრიტერიუმის სიმძლავრის ასიმპტოტური ყოფაქცევა პიტმანის 

ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის და იგი შედარებული იქნა 

ზემოთხსენებული ჩვენს მიერ აგებული ახალი ერთგვაროვნების კრიტერიუმის ზღვარით 

სიმძლავრესთან. დადგინდა, რომ ჩვენს მიერ აგებული კრიტერიუმი ასიმპტოტურად 

უფრო მძლავრია, ვიდრე პირსონის ხი-კვადრატ კრიტერიუმი. 
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შესწავლილია უსასრულო განზომილებიან ჰილბერტის სივრცეში შემთხვევითი ზომები 

და მათი არაწრფივი გარდაქმნის საკითხები. დადგენილია ზომათა აბსოლუტური 

უწყვეტობის პირობები და ნაპოვნია რადონ-ნიკოდიმის სიმკვრივე სივრცის ერთი 

არაწრფივი გარდაქმნისას, რომელსაც ინტეგრალური ფორმა აქვს. შესწავლილია 

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლების ამონახსნი შემთხვევითი საწყისი 

პირობით. ინტეგრალური წირის გასწვრივ ზომის გარდაქმნით და გულობრივი შეფასების 

მეთოდით მიღებულია ინტერვალის ბოლოს არსებულ დაკვირვებათა საფუძველზე ასეთი 

ამოცანის ამონახსნის სიმკვრივის შეფასება. 

 

პირობითი ბაიესის მეთოდის გამოყენებით გადაწყვეტილი იქნა ასიმეტრიული 

ჰიპოთეზების შემოწმების პრობლემა არასწორი გადაწყვეტილების მიღების 

ალბათობებზე გარკვეული შეზღუდვების პირობებში. კერძოდ, განხორციელდა 

პირობითი ბაიესის მეთოდის განზოგადება ნებისმიერი დანაკარგის ფუნქციებისათვის. 

აგრეთვე პირობითი ბაიესის მეთოდის გამოყენება ასიმეტრიული ჰიპოთეზების 

შემოწმებისათვის ისე, რომ შერეული მიმართულების არასწორი გადაწყვეტილების 

მიღების ალბათობა იყოს შემოსაზღვრულ სასურველ დონეზე. დამუშავებული 

გადაწყვეტილების წესები იქნა შესწავლილი და გამოკვლეული, რის საფუძველზეც 

დადგინდა მათი ოპტიმალურობა. მიღებული თეორიული შედეგები დაკონკრეტდა 

ნორმალურად განაწილებული ძირითადი ჰიპოთეზისათვის და წაკვეთილ ნორმალურად 

განაწილებული ალტერნატიული ასიმეტრიული ჰიპოთეზებისათვის და განხორციელდა 

კონკრეტული მაგალითების გამოთვლა, რომლებმაც დაადასტურეს მიღებული 

თეორიული შედეგების სამართლიანობა. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

გლობალური ეკონომიკური, 

ტექნოლოგიური და 

გარემოსდაცვითი ცვლილებების 

მიხედვით კვლევის საფუძველზე 

განათლებისა და მომსახურების 

სფეროში რისკების მართვის 

თანამედროვე კოლაბორაციული 

პროგრამა: გაფართოებული 

ვერსია, CPEA-LT-2016/10003 

GRANT CPEA-LT-2016 / 10003 

(გრანტი #1649; ნორვეგიის 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის 

უნივერსიტეტი (გრანმტი, 

2018-2022 

პროექტის ხელმძრვანელი:  

ალექსეი გაივორონსკი 

(ნორვეგია) 

 

პროექტის კოორდინატორი:  

ე. ნადარია; 

 

პროექტის თანახელმძღვანელი:  

ო. ფურთუხია; 

 

პროექტის მონაწილეები:  

მ. შაშიაშვილი,  

პ. ბაბილუა 
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NTNU)) 

გაგრძელდა 2018 წელს მოპოვებული   საერთაშორისო გრანტი: ნორვეგიის მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (ნმტი, NTNU), ტრონდჰემი, ნორვეგია   პროექტის CPEA-LT-

2016/10003 GRANT CPEA-LT-2016 / 10003 "გლობალური ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და 

გარემოსდაცვითი ცვლილებების მიხედვით კვლევის საფუძველზე განათლებისა და 

მომსახურების სფეროში რისკების მართვის თანამედროვე კოლაბორაციული პროგრამა: 

გაფართოებული ვერსია" (გრანტი #1649) 2022 წლამდე. 
 

პროექტის ძირითადი ამოცანებია: 

- ნორვეგია-უკრაინა-ევრაზიის საგანმანათლებლო და კვლევითი თანამშრომლობის ორგანიზაცია 

რაოდენობრივი რისკების მართვის სფეროში და მათთან დაკავშირებულ საკითხებში, მაგ. რისკისა 

და გაურკვევლობის შემთხვევაში ოპტიმალური გადაწყვეტილების მხარდაჭერა; 

- უკრაინის, მოლდოვის, საქართველოსა და ნორვეგიის უნივერსიტეტების მდგრადი კავშირის 

შემუშავება, რომელიც შეძლებს როგორც სამაგისტრო ისე სადოქტორო დონეზე ერთობლივი 

პროგრამებისა და კურსების შემუშავებას და გაშვებას რაოდენობრივი რისკების მართვის 

სფეროში. 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში  

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Babilua P., 

Nadaraya E. 

On the Testing 

Hypothesis of 

Equality of Two 

Bernoulli 

Regression 

Functions 

Trans. A. 

Razmadze Math. 

Inst. (2019) 

accepted 

თსუ 

გამომცემლობა 

19 

დადგენილია ორი ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის არაპარამეტრული გულოვანი  შეფა-

სების ინტეგრალური კვადრატული გადახრის ზღვარითი განაწილების კანონი. აგებულია  

ბერნულის რეგრესიის ორი ფუნქციის ტოლობის ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი. 

ნაპოვნია აგებული კრიტერიუმის სიმძლავრე  და შესწავლილია მისი ძალდებულობის სა-

კითხი. აგებული კრიტერიუმის სიმძლავრის ასიმპტოტური ყოფაქცევა შესწავლილია  

გარკვეული ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური,  

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Babilua P., 

Nadaraya E. 

On the Estimating the 

Bernoulli Regression Function 

Using Bernstein Polynomials 

 Bull. Georgian 

Natl. Acad. Sci. 

(N.S.)(2019) 

accepted 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა 

7 

ნაშრომში ბერნშტეინის პოლინომების საშუალებით აგებულია ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის 

შეფასება. შესწავლილია შეფასების ძალდებულება და ასიმპტოტური ნორმალობა. ბერნულის 

რეგრესიის ფუნქციის სახის ჰიპოთეზის შემოწმებისათვის აგებულია კრიტერიუმი. აგებულია 

აგრეთვე ბერნულის რეგრესიის ორი ფუნქციის ტოლობის ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი. 

შესწავლილია აგებული კრიტერიუმების ასიმპტოტური ყოფაქცევა. 

2 Babilua P., 

Nadaraya E., 

Patsatsia M. 

On the Chi-Square Test of 

Homogeneity for the Case of a 

Simultaneous Increase of the 

Volume of Observations and 

Number of Groups 

Bull. Georgian 

Natl. Acad. Sci. 

(N.S.)(2019) 

accepted 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა 

4 

დადგენილია პირსონის ერთგვაროვნების კრიტერიუმის ზღვარითი სიმძლავრე პიტმანის ტიპის 

დაახლოებადი ალტერნატივების მიმართ, როდესაც შერჩევის მოცულობა და ინტერვალის 

დაყოფის რიცხვი ერთდროულად მიისწრაფის უსასრულობისკენ. გარდა ამისა, ის შედარებულია 

სხვა ერთგვაროვნების კრიტერიუმის ძირითად სიმძლავრესთან. 

3 ა. ტყეშელაშვილი 

მ. ფაცაცია 

შემთხვევითი ზომების 

აბსოლუტურად 

უწყვეტობის შესახებ 

ინტეგრალური ტიპის 

გარდაქმნისას 

ISSN - 0132 – 1447  

საქართველოს  

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

მოამბე. ტომი 13, 

N 1 

საქართველოს  

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა 

6 

შესწავლილია უსასრულო განზომილებიან ჰილბერტის სივრცეში შემთხვევითი ზომები და მათი 

არაწრფივი გარდაქმნის საკითხები. დადგენილია ზომათა აბსოლუტური უწყვეტობის პირობები 

და ნაპოვნია რადონ-ნიკოდიმის სიმკვრივე სივრცის ერთი არაწრფივი გარდაქმნისას, რომელსაც 

ინტეგრალური ფორმა აქვს. 
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5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში  
5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Babilua P. K.,  

Nadaraya È.A. 

 On a homogeneity test based on 

kernel estimators for the 

distribution density 

10.1007/s11253-019-01660-5 

 

Ukraïn. Mat. Zh. 71 

(2019), no. 4, 443--454. 

Ukraine 12 

აგებულია ერთგვაროვნების კრიტერიუმი დაფუძნებული განაწილების სიმკვრივის 

არაპარამეტრულ გულოვან შეფასებაზე. შესწავლილია აგებული კრიტერიუმის ზღვარითი 

სიმძლავრე და ძალდებულობა. 

2 Babilua P. K.,  

Nadaraya È.A. 

On a homogeneity criterion based 

on quadratic deviations between 

kernel estimates for the 

distribution density in  

independent samples. 

10.1137/S0040585X97T989234 

 

Theory Probab. Appl. 

63 (2019), no. 4, 532--

544 

USA 23 

აგებულია ერთგვაროვნების კრიტერიუმი დაფუძნებული განაწილების სიმკვრივის 

არაპარამეტრულ გულოვან შეფასებაზე. ნაპოვნია აგებული კრიტერიუმის ზღვარითი სიმძლავრე 

პიტმანის ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის. 

3 Kachiashvili K.J. Modern State of Statistical 

Hypotheses Testing and Perspectives 

of its Development. DOI: 

10.19080/BBOAJ.2019.09.55575902 

IF: 0.883 

Biostat Biometrics 

Open Acc J.; 9(2): 

555759.  

Juniper 

Publishers 

3 

სტატისტიკური ჰიტოთეზა არის გამოსაკვლევი მოვლენის თვისებების და ამ თვისებების შესახებ 

შესაბამისი დაშვებების ფორმალური ჩაწერა. სტატისტიკური ჰიტოთეზები ისმება, როდესაც 

შემთხვევითი ფაქტორები მოქმედებენ გამოსაკვლევ მოვლენაზე ანუ, როდესაც გამოსაკვლევ 

მოვლენაზე დაკვირვების შედეგები შემთხვევითია. გამოსაკვლევი მოვლენების თვისებები 

მთლიანად არის განსაზღვრული მათი განაწილების კანონებით. ამიტომ, სტატისტიკური 

ჰიტოთეზა არის შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონის თვისების შესახებ ესა თუ ის 

დაშვება. მათემატიკური სტატისტიკა არის მეთოდების სიმრავლე იმ მოვლენების შესასწავლად, 

რომლებიც გამოწვეულია შემთხვევითი ცვალებადობით და აფასებს ამ მოვლენების 

გამოვლინების შესაძლებლობის ზომებს (ალბათობებს). ამის გამო ის, როგორც წესი, იყენებს 

განაწილების კანონებს. მათემატიკური სტატისტიკის პრაქტიკულად ყველა მეთოდი ასე თუ ისე 

იყენებს ჰიპოტეზების შემოწმების ტექნიკას. ამიტომ საკმაოდ ძნელია გადაჭარბებით იქნას 

შეფასებული სტატისტიკური ჰიტოტეზების შემოწმების მეთოდების მნიშვნელობა მათემატიკური 

სტატისტიკის თეორიაში და პრაქტიკაში. სტატიაში მოკლედ არის დახასიათებული 

სტატისტიკური ჰიპოთეზებისშემოწმების არსებული პარამეტრული მეთოდები და მათი 
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ურთიერთ მიმართება.   

4 Kachiashvili K.J., 

Prangishvili I.A., 

KachiashviliJ.K.. 

Constrained Bayesian Methods for Testing 

Directional Hypotheses Restricted False 

Discovery Rates. BBOAJ.MS.ID.555761 

ISSN: 2573-2633      IF: 0.883 

Biostat Biometrics 

Open Acc J 9(3) 

Juniper 

Publishers 

25 

სტატიაში განხილულია პირობითი ბაიესის მეთოდი და არასწორი აღმოჩენის დონის ცნება. 

არასიმეტრიული ჰიპოთეზების შემოწმებისათვის ნაჩვენებია, რომ  პირობითი ბაიესის მეთოდის 

უშუალო გამოყენება საშუალებას იძლევა ვაკონტროლოთ არასწორი აღმოჩენის დონე სასურველ 

დონეზე. თეორიულად დამტკიცებულია, რომ შერეული მიმართულების არასწორე აღმოჩენის 

დონეები არიან შემოზღუდული სასურველ დონეებზე პირობითი ბაიესის მეთოდის სხვადასხვა 

დასმისას შესაბამის პირობებზე შეზღუდვების სათანადო დადებისას. მიღებული თეორიული 

შედეგების სისწორე დადასტურებულია კონკრეტული მაგალითების გამოთვლის შედეგებით. . 

5 Kachiashvili K.J. An Example of Application of CBM 

to Intersection-Union Hypotheses 

Testing. BJSTR. MS.ID.003304. 

ASSN: 2574-1241 

IF: 0.548 

Biomed J Sci& Tech 

Res, 19(3) 

BIOMEDICAL 10 

სტატიაში განხილულია პირობითი ბაიესის მეთოდის გამოყენება ძირითადი ჰიპოთეზების ქვესიმრავლის 

გადაკვეთის შესამოწმებლად ალტერნატივის მიმართ. გადაწყვეტილების მიღების ოპტიმალური წესი 

საშუალებას იძლევა შეიზღუდოს I   და II  გვარის შეცდომები სასურველ დონეებზე 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

Babilua P., 

Nadaraya E. 

On the limit distribution of integral 

square deviation of Walverton—

Vagner type estimate 

The seventh Annual Conference in 

Exact and Natural Sciences ENS-214 

of  I.Javakhishvili Tbilisi State 

University, Tbilisi, 11-15 february, 

2019 

2 Babilua P., 

Nadaraya E. 

On some goodness-of-fit tests  on 

Walverton—Vagner type estimate 

The seventh Annual Conference in 

Exact and Natural Sciences ENS-214 

of  I.Javakhishvili Tbilisi State 

University, Tbilisi, 11-15 february, 

2019 

3 Babilua P., 

Nadaraya E. 

On the limit distribution of integral 

square deviation of Walverton-

Vagner type estimate 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 
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4 Babilua P., 

Nadaraya E. 

On some goodness-of-fit tests based 

on Walverton-Vagner type estimate 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

5 Babilua P., 

Nadaraya E. 

On the integral square measure of 

deviation of one nonparametric 

estimator of the Bernoulli regression 

International Conference on 

Probability Theory and Statistics 

Dedicated to the 75-th anniversary 

of Professor Estate V. Khmaladze 

September 9-13, 2019, Tbilisi, 

Georgia 

6 Babilua P., 

Nadaraya E. 

On the limit Distribution of the 

Integral Square Deviation of  a 

Nonparametric Estimator of the 

Bernoulli Regression Function for 

One Sample and Two Independent 

Samples 

The Fourth International 

Conference on 

Applications of Mathematics and 

Informatics in Natural Sciences and 

Engineering 

AMINSE 2019, Tbilisi, Georgia 

7 ა. ტყეშელაშვილი საწყისი განაწილების 

სტატისტიკური შეფასება 

არაპირდაპირი დაკვირვებების 

საფუძველზე 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

Kachiashvili K.J.,  

Prangishvili I.A. and  

Kachiashvili J.K.  

Application of CBM for Directional 

Hypotheses Testing in Sequential 

Experiments with Restriction of 

False Discovery Rates. 

The 7th International Workshop in 

Sequential Methodologies. 

Department of Mathematical 

Sciences at Binghamton University, 

State University of New York 

(SUNY), New York, USA, June 18-

21, 2019. 

2 Kachiashvili K.J.,  

Prangishvili I.A. and  

Kachiashvili J.K.  

Investigation of Constrained 

Bayesian Methods for Testing 

Directional Hypotheses in Relation 

to the Concepts of False Discovery 

The International Conference on 

Applied Probability and Statistics 

(CAPS 2019), April 2-7, 2019, 

Hanoi, Vietnam 
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Rates.  

3 Kachiashvili K.J.  An Example of Application of CBM 

to Intersection-Union Hypotheses 

Testing.  

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 
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VIII.  დისკრეტული  მათემატიკის განოფილება 

 
ალექსანდრე ხარაზიშვილი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი), მარიამ ბერიაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), თენგიზ ტეტუნაშვილი 

(მეცნიერი თანამშრომელი), თამარ ქასრაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი)  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 დისკრეტული 

სტრუქტურების ზოგიერთი 

კომბინატორული 

მახასიათებელი და ამ 

მახასიათებლების 

ცვალებადობა გარკვეული 

ტიპის მოდელებში 

2018 – 2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

ა. ხარაზიშვილი, 

პროექტის შემსრულებლები: 

მ. ბერიაშვილი, 

თ. ტეტუნაშვილი, 

თ. ქასრაშვილი, 

ა. ხარაზიშვილი 

თითქმის ინვარიანტული სიმრავლეების ტექნიკის გამოყენებით დამტკიცდა, რომ  ZFC 

თეორიის გარკვეულ მოდელში მეორე კატეგორიის ნებისმიერი არადისკრეტული 

ტოპოლოგიური ჯგუფი შეიცავს ბერის თვისების არმქონე ქვესიმრავლეს  
 

დადგინდა, რომ ZF თეორიის გარკვეულ მოდელებში ზოგიერთ პარადოქსალურ ან 

პათოლოგიურ წერტილოვან სიმრავლეს (ჰამელის ბაზისს, ბერნშტეინის სიმრავლეს, 

მაზურკევიჩის სიმრავლეს და სხვ.) აქვთ მთელი რიგი  რეგულარული დესკრიფციული 

თვისებები  
 
გამოკვლეული იყო ევკლიდური სივრცის წერტილოვანი rt-სიმრავლეების, ot-

სიმრავლეებისა და at-სიმრავლეების ანალოგიური სიმრავლეები უფრო ზოგად 

მეტრიკულ სივრცეებში. მიღებული იქნა ამ სიმრავლეების სიმძლავრეების  შეფასებები 

და დადგინდა აღნიშნული შეფასებების სიზუსტე  
 

შესწავლილი იყო ევკლიდური სივრცის ქვესიმრავლეებისთვის მოცულობის ტიპის 

ინვარიანტუ- ლი ფუნქციონალების ერთადერთობის თვისება. ამ სივრცეში ლებეგის 

დადებითი ზომის მქონე არსად მკვრივი კომპაქტური სიმრავლეების არსებობაზე 

დაყრდნობით ნაჩვენები იყო, რომ უმრავლეს შემთხვევებში აღნიშნულ ფუნქციონალებს 

არ აქვთ ერთადერთობის თვისება  
 

 

 



93 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი  პროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 ინვარიანტული ზომების 

ზოგიერთი ალგებრულ-

ტოპოლოგიურ თვისება და მათი 

გამოყენებები 

FR-18-6190 

2019-2021 პროექტის ხელმძღვანელი: 

ა. კირთაძე  

პროექტის შემსრულებლები: 

ა.ხარაზიშვილი   

ნ. რუსიაშვილი  

მ. ხაჩიძე  

თ. ქასრაშვილი  

2 ინტეგრალური ოპერატორები 

არასტანდარტულ ფუნქციურ 

სივრცეებში; ფურიეს ანალიზისა 

დავეივლეტების თეორიის ახალი 

ასპექტები 

მათემატიკა:DI-18-118 

2018-2021 პროექტის ხელმძღვანელები: 

რ. გეწაძე  

ა.მესხი  

პროექტის შემსრულებლები: 
შ.ტეტუნაშვილი  

ვ. კოკილაშვილი  

ლ. ეფრემიძე  

თ. ტეტუნაშვილი  

ნ. სალია  

ც. ცანავა  

გ. იმერლიშვილი  

3 ახალი მიდგომები თანამედროვე 

ანალიზში მეტრიკულ სივრცეებ-

ზე, მრავალგანზომილებიან და 

გამოყენებით ჰარმონიულ ანალი-

ზში. გამოყენებები კერძოწარმოე-

ბულებიან დიფერენციალურ გან-

ტოლებებში 

მათემატიკა:FR-18-2499 

2019-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

ვ. კოკილაშვილი 

პროექტის კოორდინატორი:  
ა. მესხი 

პროექტის შემსრულებლები: 

შ.ტეტუნაშვილი  

ლ. ეფრემიძე  

თ. ტეტუნაშვილი  

ნ. სალია  

ც. ცანავა  

გ. იმერლიშვილი  

 

FR-18-6190 

R  სივრცეში განხილულია არანულოვანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ბორელის ზომების 

თვისებები, გამოკვლეულია ასეთი ზომების გაგრძელებათა ოჯახის სიმძლავრე, დადგენილია, რომ 

არსებობს  R  სივრცეში  არანულოვანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ბორელის ზომის ისეთი 

გაგრძელება, რომელიც ფლობს მკაცრი ერთადერთობის თვისებას, მაგრამ არ არის ნორმალური 

გაგრძელება. 

შესწავლილია და გამოკვლეულია ელემენტალური ფიგურების მოცულობის გაგრძელების ამოცანა 

იმ ზოგად შემთხვევაში, როცა მოცულობა კვაზი-ინვარიანტულია ევკლიდეს სივრცის აფინური 
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გარდაქმნების მიმართ. ასეთი შემთხვევისათვის დამტკიცებულია მარჩევსკის ტიპის თეორემა. 

დამტკიცებულია სერპინსკის ერთი ამოცანის განზოგადებული შემთხვევა ზოგადი სტრუქტურები-

სათვის, სადაც არსებითად გამოიყენება აბსოლუტურად უგულებელყოფადი სიმრავლეების 

თვისებები. 

აგებულია ლებეგის ზომის ისეთი გაგრძელება, რომლისათვის ირღვევა შტეინჰაუსის თვისება 

ძლიერი ფორმით. კერძოდ, იარსებებს დადებითი ზომის მქონე ისეთი X  სიმრავლე, რომლის 

სიმკვრივე ყოველ წერტილში არ არის ნაკლები 1
2

და ამავე დროს X X   სიმრავლე იქნება 

სავსებით არასრულყოფილი სიმრავლე. 

 

 

DI-18-118 

შემოტანილია კანტორის ინტეგრალის ცნება და დადგენილია მისი თვისებები. კანტორის ინტეგრა-

ლის განმეორებითი გამოყენების გზით გადაჭრილია კოეფიციენტების აღდგენის ამოცანა ჯერადი 

ფუნქციური მწკრივებისათვის.  

შემოტანილია პერიოდულად შერეული ერთმაგი ფუნქციური მწკრივის ცნება და დადგენილია 

ისეთი ერთმაგი უნივერსალური შერეული ხარისხოვანი მწკრივის არსებობა, რომლის 

საშუალებითაც შესაძლებელია მრავალი ცვლადის ნებისმიერი უწყვეტი ფუნქციის თანაბარი 

აპროქსიმაცია. 

 

FR-18-2499 

დადგენილია ფუბინის ტიპის თვისება პრინგსჰეიმის აზრით კრებადი ჯერადი ფუნქციური 

მწკრივებისათვის, კერძოდ, დამტკიცებულია, რომ პრინგსჰეიმის აზრით კრებადი ფუნქციათა 

ჯერადი ε-ერთადერთობის მწკრივის ჯამის გამოთვლა შესაძლებელია კერძო ჯამების 

განმეორებითი ზღვრების გამოყენებით. 

დადგენილია ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობის კრიტერიუმი.  

განხილულია ურთიერთმიმართება ამ კრიტერიუმსა და ლებეგისა და ფ. რისის კარგად ცნობილ 

თეორემებს შორის, რომლებიც შეეხება ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობას. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/ წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

ა. ხარაზიშვილი სიმრავლეთა თეორიის 

საწყისები, ნაწილი 3 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნულია კადემიის 

გამომცემლობა, 

თბილისი, 2019 

250 

წიგნში მოცემულია სიმრავლეთა თეორიის ზოგიერთი აქტუალური თემისა და საკითხის 

მიმოხილვა. მასში თავმოყრილი მასალის საშუალებით მკითხველი ეცნობა აღნიშნული თეორიის 

ძირითად ფაქტებსა და დებულებებს; აქსიომატური მეთოდის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს 

(სინტაქსსა და სემანტიკას); ტიპიურ სიმრავლურ-თეორიულ მსჯელობებსა დაკონსტრუქციებს; 

თანამედროვე მათემატიკური ლოგიკის, მოდელების თეორიისა და სიმრავლეთა თეორიის 
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მთავარ მიმართულებებს და მათ ეფექტურ გამოყენებებს მათემატიკის მომიჯნავე დარგებში. ამ 

მხრივ ეს წიგნი შეიძლება აგრეთვე განხილულ იქნეს, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო 

უნივერსიტეტების მათემატიკური პროფილის ფაკულტეტების მაგისტრანტებისთვის და 

დოქტორანტებისთვის.  

წიგნში განსაკუთრებული ყურადღება დათმობილი აქვს იმ თემებსა და საკითხებს, რომლებიც 

დღემდე არ იყო სათანადოდ გაშუქებული ქართულენოვან მათემატიკურ ლიტერატურაში. 

კერძოდ, განხილულია სხვადასხვა ტიპის არასტანდარტული ობიექტები მათემატიკაში, 

ძლიერად მიუღწევად ორდინალურ რიცხვებსა და ამორჩევის აქსიომას შორის ლოგიკური 

კავშირები, ფორმულების აბსოლუტურობა და ლევის რეფლექსიის პრინციპი, გიოდელის 

კონსტრუქციული უნივერსუმი, ფრენკელ-მოსტოვსკის პერმუტაციული მოდელები, საკუთრი 

ვიანალიზური სიმრავლეების იზომორფიზმები, პროექციული გრაფიკის მქონე ნამდვილი 

ცვლადის ნამდვილმნიშვნელობიანი აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციები, აგრეთვე მეორე 

კატეგორიის არადისკრეტული ტოპოლოგიური ჯგუფების ბერის თვისების არმქონე 

ქვესიმრავლეები.      

 

4.5 სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური,  

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

1 A. Kharazishvili On some applications 

of almost invariant 

sets, ISSN 1512-0082 

Bulletin of 

TICMI v. 23, n. 

2, 2019 

TSU 

2 A. Kharazishvili On projective 

functions with bad 

measurability 

properties, ISSN 

1512-0082 

Bulletin of 

TICMI,  v. 23, n. 

1, 2019  

TSU 

3 T. Tetunashvili, 

Sh. Tetunashvili 

On Cantor’s Λ 

Functionals and The 

Reconstruction of 

Coefficients of 

Multiple Function 

Series 

ISSN 2346-8092 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute, 

volume 173, 

issue 2, 2019 

 

 

Georgia, 

Publisher: Ivane 

Javakhishvili  Tbilisi State 

University 

 

4 T. Tetunashvili, 

Sh. Tetunashvili 

On Criteria of 

Convergence in 

Measure of a 

Sequence of 

Functions 

ISSN 2346-8092 

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute, 

volume 173,  

issue 2, 2019 

Georgia, 

Publisher: Ivane 

Javakhishvili  Tbilisi State 

University 



96 

 

5 T. Tetunashvili, 

Sh. Tetunashvili 

Fubini’s Type 

Phenomenon for 

Convergent in 

Pringsheim 

Sense Multiple 

Function Series 

ISSN 2346-8092   

Transactions of 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute, 

volume 173, 

issue 3, 2019 

 

Georgia, 

Publisher: Ivane 

Javakhishvili  Tbilisi State 

University 

 

1. ნაშრომში შესწავლილია ძირითადი საბაზისო სიმრავლეების გარდაქმნათა ჯგუფების 

მიმართ თითქმის ინვარიანტული ქვესიმრავლეები. ნაჩვენებია ამ ქვესიმრავლეების 

როლი ზომის თეორიისა და ზოგადი ტოპოლოგიის სხვადასხვა საკითხებში, კერძოდ, 

ინვარიანტული და კვაზი-ინვარიანტული ზომების გაგრძელების პრობლემატიკაში და 

ტოპოლოგიური ჯგუფების ამოხსნადობის დადგენისს აკითხში.   

 

2. სტატიაში, (MA) მარტინის აქსიომის გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ არსებობს 

ნამდვილი ცვლადის ნამდვილმნიშვნელობიანი აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქცია, 

რომლის გრაფიკი არის ევკლიდური სიბრტყის პროექციული ქვესიმრავლე (ლუზინის 

აზრით). 

 

3. სტატიაში განხილულია ერთმაგი და ჯერადი Λ  შეჯამებადი ფუნქციათა მწკრივები. 

შემოტანილია კანტორის Λ ფუნქციონალთა მიმდევრობის ცნება, რომლითაც 

წარმოდგენადია ერთმაგი ფუნქციათა მწკრივის კოეფიციენტების აღდგენის ფორმულები 

და რომელიც, ამასთანავე, არის ორთონორმალურ ფუნქციათა მწკრივის კოეფიციენტების 

გამოსათვლელი ფურიეს ფორმულების განზოგადება. ჩამოყალიბებულია თეორემა, 

რომლის თანახმად კანტორის Λ ფუნქციონალთა განმეორებითი გამოყენებით 

შესაძლებელია ჯერადი ფუნქციათა მწკრივის კოეფიციენტების აღდგენა. 

 

4. ცნობილია, რომ  ლებეგისა და ფ.რისის თეორემები უჩვენებს კავშირს ფუნქციათა 

მიმდევრობის ზომით კრებადობასა და თითქმის ყველგან კრებადობას შორის. პირველი 

მათგანი არის ფუნქციათა მიმდევრობის ზომით კრებადობის საკმარის პირობა, ხოლო 

მერე არის აუცილებელი პირობა. სტატიაში ჩამოყალიბებულია ფუნქციათა მიმდევრობის 

ზომით კრებადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. 

   

5. სტატიაში განხილულია -ერთადერთობის ფუნქციათა ჯერადი სისტემები. 

ჩამოყალიბებულია თეორემა, რომლის თანახმად განმეორებითი ზღვრების გამოყენებით 

შესაძლებელია პრინგსჰეიმის აზრით კრებადი  -ერთადერთობის ფუნქციათა ჯერადი 

სისტემის მიმართ მწკრივის ჯამის გამოთვლა.    

 

 

 



97 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური  

საიდენტიფიკაციო    კოდი 

DOI ანISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 A. Kharazishvili On orbits without the Baire 

property,  

DOI: 

https://doi.org/10.1515/gmj-

2019-2046 

Georgian 

Mathematical 

Journal, v. 26, n. 

4, 2019 

De Gruyter 3 

2 A. Kharazishvili On the Steinhaus property 

and ergodicity via the 

measure-theoretic density of 

sets,  

DOI:10.14321/realanalexch.4

4.1.0217 

 

Real Analysis 

Exchange, v. 44, 

n. 1, 2019  

Michigan State 

University 

Press 

 

12 

3 A. Kharazishvili Some remarks on the 

Steinhaus property for 

invariant extensions of the 

Lebesgue measure,  

ISSN2199-675X 

 

European 

Journal of 

Mathematics, v. 

5, issue 1, 2019  

Springer 12 

4 T. Tetunashvili On combinatorial and set-

theoretical aspects of some 

finite and infinite point sets 

DOI: 

https://doi.org/10.1515/gmj-

2019-2049 

Georgian 

Mathematical 

Journal, Volume 

26, Issue 4, 

Pages 583–590 

 

Germany, 

De Gruyter 

8 

1. სტატიაში განხილულია ბერის აზრით მეორე კატეგორიის ტოპოლოგიური E სივრცის 

ჰომეომორფიზმთაკომუტატიური G ჯგუფი და გამოკვლეულია საკითხი ბერის თვისების 

არმქონე G-ორბიტების არსებობის შესახებ. მიღებული შედეგი გამოყენებულია იმ კერძო 

შემთხვევაში, როცა თავად E წარმოადგენს არადისკრეტულ ლოკალურად კომპაქტურ 

ტოპოლოგიურ ჯგუფს. 

 

2. სტატიაში შესწავლილია ინვარიანტული დაკვაზი-ინვარიანტული ზომების ერგოდუ-

ლობა და შტეინჰაუზის თვისება ახლებური მიდგომის საფუძველზე, სახელდობრ, ზომადი 

სიმრავლეების და  სიმკვრივის წერტილების საშუალებით. ნაჩვენებია 1/2 მნიშვნელობის 

განსაკუთრებული როლი აღნიშნული თვისებების შესრულების საკითხში.  

 

3. ნაშრომში გამოკვლეულია ლებეგის კლასიკური ზომის ისეთი ინვარიანტული 

გაგრძელებები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შტეინჰაუზის თვისებას. დადგენილია ამ 
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თვისების შესრულების რამდენიმეკ რიტერიუმი.    
 

4. სტატიაში დამტკიცებულია თეორემები, რომლებიც უკავშირდება: სიმრავლეთა 

სასრული  ოჯახების გეომეტრიულ რეალიზაციებს, სიმრავლეთა მოცემული თვლადი 

ოჯახისათვის ამ ოჯახის კომბინატორულად მკაცრად ω-იზომორფული წერტილოვანი 

სიმრავლეების ოჯახის არსებობას, ევკლიდურ სიბრტყეზე მოცემული სამკუთხედების 

დამოუკიდებელ ოჯახებს, ρ-at-,    ρ-rt-, ρ-ot-  და ot-სიმრავლეების არსებობისა და 

სხვადასხვა გაფართოების საკითხებს.    
 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 A. Kharazishvili Almost invariant sets and their 

applications 

Scientific Session Dedicated to 

the Memory of Professor Shalva 

Pkhakadze, 3 April, Tbilisi, 

2019. 

 

2 M. Beriashvili Set-theoretical characterization 

of some classes of measures 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

3 M. Beriashvili On Cardinality Numbers of 

Certain Classes of Measures 

X International Conference of 

the Georgian Mathematical 

Union, Batumi, Georgia, 2-6 

September, Georgia 

4 თ.  ქასრაშვილი ზოგიერთი წერტილოვანი 

სიმრავლის გაფართოების 

შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

5 თ. ქასრაშვილი ევკლიდური სივრცის 

წერტილო-ვანი სიმრავლეების 

ზოგიერთი თვისების შესახებ  

 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის X 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

ბათუმი, 2-6 სექტემბერი, 2019 
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6 Sh. Tetunashvili, 

T. Tetunashvili 

On convergence in measure of a 

sequence of functions  

X Annual International Meeting 

of the Georgian Mechanical 

Union, 26-28 September, 2019, 

Telavi, Georgia 

7 Sh. Tetunashvili, 

T. Tetunashvili 

A criterion of convergence in 

measure of a sequence of  

functions and Lebesgue and  

F.Riesz  theorems 

Conference: “Analysis and 

Related Topics” (Dedicated to 

the 70th anniversary of Prof. 

Gigla Oniani) 

October 26-27, 2019, Kutaisi, 

Georgia 

8 Sh. Tetunashvili, 

T. Tetunashvili 

On Cantor’s Λ functionals 

 
ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

9 T. Tetunashvili ON A NEW PROOF OF THE 

EXISTENCE OF rt-SETS OF 

CARDINALITY (d+1) IN SPACE 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 A. Kharazishvili On (n+1)-colorings of the n-

space and associated isosceles 

simplexes  

14th International Conference on 

Geometry and Applications, 26-31 

September, Varna, Bulgaria, 2019 

 

2 M. Beriashvili "Applications of Mazurkiewicz 

type sets in the study of 

measurability properties 

of sets and functions" 
 

Winter School in Abstract Analysis 

2019, Section of Set Theory and 

Topology, 

Hejinice, Czech Republic 2019 
 

3 M. Beriashvili The logical foundation of the 

general systems theory 
 

X International Conference on 

Mathematical Optimization 

(Beijing),8-13 April, 2019 China 
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4 A. Kirtadze 

T. Kasrashvili 

  

On some extensions of volume 

type functionals on the space 
nR , which are invariant (quasi-

invariant) with respect  to 

various groups of 

transformations of  nR  
 

14th International Conference on 

Geometry and Applications, 26-31 

September, Varna, Bulgaria, 2019 

5 Sh. Tetunashvili, 

T. Tetunashvili 

On Cantor's  functionals and 

the reconstruction of 

coefficients of multiple function 

series 

ISAAC 2019, 12th International 

ISAAC Congress, July 29 - August 

02, 2019, University of Aveiro, 

Portugal 

http://isaac2019.web.ua.pt/ 

1. მოხსენება ეხებოდა n-განზომილებიანი (n>2) სივრცეში  (n+1)-გაფერადების ამოცანას. ნაჩვენებია, 

რომ თუ არც ერთი სამი კოლინეარული წერტილი არ არის გაფერადებული განსხვავებული 

ფერებით, მაშინ არსებობს ცონტინუუმ რაოდენობის ასოცირებული ტოლფერდასიმპლექსები. 

 

2. მოხსენება ეხებოდა მაზურკევიჩის სიმრავლეების როლს და გამოყენებებს ზომის თეორიაში. 

ასევე წარმოდგენილი იყო მაზურკევიჩის სიმრავლის ზოგიერთი თვისება  სიმრავლურ-

თეორიული თვალსაზრისით 

 

3. პრეზენტაციაში წარმოდგენილი იყო ზოგადი სისტემების ლოგიკური საფუძვლები და მისი 

კავშირები სიმრავლეთა თეორიასთან. 

 

4. მოხსენებაში ძირითადი აქცენტი დაეთმო ელემენტალური ფიგურების მოცულობის 

გაგრძელების ამოცანას. იმ ზოგად შემთხვევაში, როცა მოცულობა ინვარიანტულია ევკლიდეს 

სივრცის აფინური გარდაქმნების მიმართ  დამტკიცებულია მარჩევსკის ტიპის თეორემა. 

 

5. მოხსენებაში გადმოცემული იყო ერთობლივად მიღებული უახლესი შედეგები, სადაც 

შემოტანილი იყო კანტორის  ფუნქციონალის ცნება, რომლის განმეორებითი გამოყენებით 

შესაძლებელია  მეთოდით შეჯამებადი ფუნქციათა ჯერადი მწკრივების კოეფიციენტთა აღდგენა. 
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IX  პროგრამირების განყოფილება 
 

ჯემალ ანთიძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ბესიკ 

დუნდუა (მეცნიერი თანამშრომელი), მიხეილ რუხაია (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 წესებზე დაფუძნებული 

გამოთვლითი და 

ლოგიკური 

სტრუქტურები 

2018-2022 პროექტის 

ხელმძღვანელი(საზოგადოებრივ 

საწყისებზე): 

თემურ კუცია (იოჰან კეპლერის 

უნივერსიტეტი, ლინცი, 

ავსტრია) 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. კუცია,  

ჯ. ანთიძე, 

ბ. დუნდუა, 

მ. რუხაია 

განვლილ პერიოდში მუშაობა მიმდინარეობდა ურანგო ნომინალური ენის შესაქმნელად. 

ნომინალური ენა აფართოებს პირველი რიგის ლოგიკას პრიმიტივებითა და მათთან 

დაკავშირებული ოპერაციებით, რომლებიც მნიშვნელოვანია მეტა-პროგრამირებასა და 

მეტა-დედუქციაში. ნომინალური ლოგიკა წარმოადგენს მარტივ ფორმალიზმს აბსტრაქ-

ტული სინტაქსით მსჯელობისათვის, რომელიც დაფუძნებულია ალფა-ექვივალენტობა-

ზე. ეს მიმართება წარმოადგენს მეტა-მიმართებას პირველი რიგის ლოგიკაში, მაგრამ 

ნომინალურ ენაში ფორმულირებულია ობიექტთა დონეზე. ურანგო ფორმალიზმები 

წარმოადგენენ მძლავრ ფორმალიზმს, სადაც ფუნქციონალურ სიმბოლოებს ფიქსირე-

ბული ადგილიანობა არ აქვთ.  კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ამ ორი ფორმალიზმის 

კომბინირება - განხორციელდა  ნომინალური ენის გაფართოება ურანგო სიმბოლოებით. 

მიღებული ენისათვის შესწავლილია ფუნდამენტალური გამოთვლითი მექანიზმი - 

უნიფიკაცია. ამ ენის უპირატესობა არის ის, რომ მიმდევრობები მეტა-საფეხურის 

ნაცვლად განსაზღვრულია ობიექტთა დონეზე. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 წესებზე დაფუძნებული 

მიდგომა ატრიბუტებზე 

დაფუძნებული წვდომის 

კონტროლის მიმართ  

 

(FR17_439) 

2017-2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

მირჩა მარინი (ტიმიშუარას 

დასავლეთის 

უნივერსიტეტი, რუმინეთი) 

კოორდინატორი:  

მიხეილ რუხაია 

შემსრულებლები: 

ბესიკ დუნდუა,  

თემურ კუცია 

2 

NTRU-ზე დაფუძნებული 

კრიპტოსისტემების 

დიზაინი და ანალიზი 

ფორმალური მეთოდების 

გამოყენებით 

2019-2021 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

მიხეილ რუხაია 

შემსრულებლები: 

 ბ. დუნდუა, 

 ლ. ტიბუა,  

ლ. კურტანიძე,  

ლ. მირცხულავა 

3 პროლოგზე ალბათური 

პროგრამირება 
2018-2020 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

ბესიკ დუნდუა  

1. პროექტის ფარგლებში მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია 

ატრიბუტებზე დაფუძნებული წვდომის კონტროლის ალფა ოპერაციული 

მოდელი. განხორციელდა ამ მოდელის შესაბიმის კონფიგურაციისა და პოლისების 

rhoLog ენაზე მოდელირება. დამტკიცდა ამ მოდელის უსაფრთხოება. 

პარალელურად, მიმდინარეობდა კვლევები ABAC მოდელის სემანტიკურ ქსელში 

ინტეგრირების შესახებ. განხორციელდა ABAC ალფა პოლისების მოდელირება 

ონთოლოგიაში კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე. 

2. პროექტის ფარგლებში მუშაობა მიმდინარეობდა პოსტ-კვანტური 

კრიპტოგრაფიული პროტოკოლების ფორმალურ ანალიზთან დაკავშირებით. 

ამისათვის გამოიყენებიდა Maude-NPA სისტემას. შესწავლილია NTRU Key 

Exchange პროტოკოლი და განვახორციელეთ მისი მოდელირება Maude-NPA-ში. 

ამჟამად მიმდინარეობს სისტემიდან მიღებული შედეგების დამუშავება. 

3. პროექტის საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი იქნა ალბათური სტრატეგიები და 
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მასთან დაკავშირებული ოპერაციული და დისტრიბუციული სემანტიკები. 

განხორციელდა ალბათური სტრატეგიების ინტეგრირება PrhoLogსისტემაში. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

ფაქტორიზაციის თეორიის 

განზოგადება ხეების 

ენებისთვის 

2019 
პროექტის ხელმძღვანელი: 

ბესიკ დუნდუა  

აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებდა სამეცნიერო ვიზიტს გერმანიაში. შესაბამისად, პროექტის 

ფარგლებში პროექტის ხელმძღვანელი 2019 წლის 17 ივნისიდან 30 ნოემბრამდემივლინებით 

იმყოფებოდა შტუტგარტის უნივერსიტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებებში ფორმალური 

მეთოდების ინსტიტუტში. გერმანული მხრიდან პროექტში ჩართული იყო პროფესორი ფოლკერ 

დიკერტი, რომელთან თანამშრომლობითაც ხორციელდებოდა ერთობლივი კვლევა ხეების 

ენებისთვის ფაქტორიზაციის ალგორითმის შექმნაზე. მიღებული შედეგები მოხსენიებულ იქნა მე-

20 საერთაშორისო ვორქშოპზე ლოგიკაში და გამოთვლით სირთულეებში 

(http://www.cs.swansea.ac.uk/lcc/index.html). 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ბ. დუნდუა,  

მ. რუხაია 

 

Towards Integrating Attribute-

Based Access Control into 

Ontologies. DOI: 

10.1109/UKRCON.2019.8879922 

In proceedings 

of IEEE 2nd 

Ukraine 

Conference on 

Electrical and 

Computer 

Engineering, 

UKRCON 2019 

IEEE Xplore 

Digital Library, 

2019 

4 

2 

 

ბ. დუნდუა, 

თ. კუცია,  

მ. მარინ 

 

Variadic Equational Matching. 

DOI: 10.1007/978-3-030-23250-

4_6 

 

In proceedings 

of Intelligent 

Computer 

Mathematics - 

12th 

Springer, 2019 

 

15 
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International 

Conference, 

CICM 2019, 

LNCS vol. 

11617 

3 ბ. დუნდუა, 

თ. კუცია, 

 მ. მარინ 

A Rule-based Approach to the 

Decidability of Safety of 

ABACα.DOI: 

10.1145/3322431.3325416 

In Proceedings 

of the 24th 

ACM 

Symposium on 

Access Control 

Models and 

Technologies 

(SACMAT '19) 

ACM, 2019 5 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 ბ. დუნდუა,  

თ. კუცია,  

მ. მარინი 

ეკვაციონალური შეთანადება 

ცვალებად ადგილიანი 

ტერმებისთვის 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

2 მ. რუხაია Maude-NPA და NTRU-ზე 

დაფუძნებული 

პროტოკოლების 

ფორმალური ანალიზი 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

3 ლ. კურტანიძე,  

მ. რუხაია 

MaTRu-ზე დაფუძნებული 

პროტოკოლების Maude-

NPA-ში მოდელირების 

შესახებ. 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის IX 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

2-6 სექტემბერი, 2019,  

ბათუმი. 

4 მ. რუხაია ABACβ-ს PρLog-ში საქართველოს 
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ფორმალიზაციის 

შესახებ 

მათემატიკოსთა კავშირის IX 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

2-6 სექტემბერი, 2019,  

ბათუმი. 

5 ბ. დუნდუა,  

თ.კუცია, 

მ. რუხაია 

Unranked Nominal Unification The thirteenth International 

Tbilisi Symposium on Language, 

Logic and Computation, 16-20 

September 2019, ციხისძირი. 

6 ჯ.ანთიძე,  

ნ.გულუა, 

ი.ქარდავა, 

დ. მიშელაშვილი 

 

ქართული  ენის 

კომპიუტერული გამოყენება 

 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXIII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

2019 წლის 23-25 აპრილი, 

თბილისი, საქართველო 

http://www.viam.science.tsu.ge/

enlarged/2019/ 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 მ.რუხაია Towards Integrating Attribute-

Based Access Control into 

Ontologies. 

I.EEE 2nd Ukraine Conference 

on Electrical and Computer 

Engineering, UKRCON 2019, 

Lviv, Ukraine, 2-6 July, 2019 

2 ბ. დუნდუა Pattern-Based Calculi with 

Finitary Matching. 

Oberseminars der 

Theorieabteilungen spricht, 

University of Stuttgart, 2019. 

3 I. Kardava, 

N. Gulua, 

J. Antidze, 

B. Toklikishvili 

 

Morphological Synthesis and 

Analysis of Georgian Words, 

Human Language 

Technologiesas a Challenge for 

Computer Science and 

Linguistics 

will be published in conference 

proceeding, May17-19, 2019, 

Poznan,Poland,www.ltc.amu.edu

.pl 
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X. პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელის თანამდებობა ვაკანტურია, თამაზ კალაძე (მეცნიერი 

თანამშრომელი), ლ. წამალაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 დედამიწის ატმოსფერულ 

და იონოსფერულ შრეებში 

სტრუქტურული ტალღური 

ტურბულენტობის 

ფიზიკური და 

მათემატიკური 

მოდელირება. 

2016 – 2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. კალაძე 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. კალაძე, 

ლ. წამალაშვილი  

განხილულია შიდა გრავიტაციული ტალღების გავრცელების შესაძლებლობა დედამიწის 

იონოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გეომაგნიტური ველის არსებობის გათვალისწინებით. 

შესწავლილი და დადგენილია ასეთი ტალღების მახასიათებლები, მიღებული რიცხვითი 

მახასიათებლები რეკომენდებულია ექსპერიმენტული დაკვირვების თვალსაზრისით. 

მიღებულია შესატყვისი კერძოწარმოებულიანი ორ და სამგანზომილებიანი 

დიფერენციალური განტოლებები. 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 წანაცვლებითი ნეიტრალური 

ქარის მოქმედების ქვეშ 

მყოფი  როსბის ტიპის 

განმხოლოებული 

სტრუქტურების გენერაცია 

და არაწრფივი დინამიკა 

2019-2021 პროექტის 

ხელმძღვანელები: 

 

თურქეთის  მხრიდან - 
Ozcan Osman 
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დედამიწის იონოსფეროში. 

 

ფირათის უნივერსიტეტი 

(თურქეთი), 

 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  

ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი 

(საქართველო)  

 

საქართველოს მხრიდან - 

თ.კალაძე  

  

პროექტის 

შემსრულებლები: 

 

საქართველოს მხრიდან: 

თ. კალაძე ,  

ლ. წამალაშვილი,  

დ. კალაძე  

 

თურქეთის მხრიდან :   

Osman Ozcan, 

Ali Yesil, 

Mustafa Inc, 

Selcuk Sagir, 

Kadri Kurt 

პროექტის ძირითადი ამოცანაა თეორიულად იქნას შესწავლილი ულტრადაბალი სიხშირის 

გრძელმასშტაბოვანი როსბის ტიპის პლანეტარული ელექტრომაგნიტური ტალღებისა და 

შესაბამისი არაწრფივი განმხოლოებული სტრუქტურების (ზონალური ნაკადები, სოლიტონები, 

გრიგალები) წარმოქმნისა და გავრცელების დინამიკა სუსტად იონიზირებულ დედამიწის 

იონოსფეროში სივრცულად არაერთგვაროვანი ნეიტრალური ქარის მოქმედების პირობებში. 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

T. Kaladze, 

L. Tsamalashvili, 

D. Kaladze 

Electromagnetic internal gravity waves 

in an ideally conducting 

incompressible medium , 

https://doi.org/10.1016/j.jastp.2018.11.0

11 

Journal of 

Atmospheric 

and Solar-

Terrestrial 

Physics, 182 

Elsevier 4 

შესწავლილია სამგანზომილებიანი ელექტრომაგნიტური შიდა გრავიტაციული ტალღების 

გავრცელების თვისებები და განსაკუთრებულობები მაგნიტურ ველში მოთავსებულ უკუმშვად, 

იდეალურად გამტარ გაზში. განხილულია ლოკალური და არალოკალური (ბრტყელი ტალღების) 

მიახლოებები. ნაჩვენებია, რომ ორდინალური შიდა გრავიტაციული ტალღები ეწყვილება ალფენის 

ტალღებს. მიღებულია შესაბამისი კერძოწარმოებულიანი განტოლებები და დისპერსიული 

თანაფარდობები. გამოვლენილია ოსცილაციების ახალი შტოები. მიღებული შედეგები 

გამოყენებულია დედამიწის იონოსფეროსა და მზის ატმოსფეროსათვის.  
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 T.D. Kaladze Nonlinear dynamics of Rossby-

Khantadze electromagnetic 

planetary vortices driven by 

sheared zonal winds in the 

earth’s ionospheric E-layer 

International Conference on 

Computational Methods in 

Applied Sciences (ICMAS 2019, 

Istanbul Gelisim University, 

Istanbul, Turkey, 12-16 July 

2019) 

 



ანგარიშის ფორმა № 2

2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
___________ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი___

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
____________ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა____________________

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა 
ხელმძღვანელის მითითებით
დირექტორი: ირაკლი ღარიბაშვილი
დირექტორი მოადგილე: ნინო პავლიაშვილი
___________________________________________________________________________
__

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 
მითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
პროექტი „თბილისის ბიზნესისა 

და ახალი ტექნოლოგიების 
ცენტრი 

(CANTT)“
დამფინანსებელი: 
„ფრანკოფონიის 

საუნივერსიტეტო სააგენტო“ 
(AUF), საფრანგეთი.

დასაწყისი 2018 წ
დასრულება 2020 წ

ი.ღარიბაშვილი - ცენტრის 
დირექტორი,

ნ.პავლიაშვილი - ცენტრის 
მენეჯერი,

ე.გრიგოლია - პროგრამების 
ორგანიზატორი,

ე.ლეჟავა - პროგრამების 
ორგანიზატორი

თსუ, AUF და თიბისი ბანკის თანამშრომლობით შექმნილი ცენტრის მიზანია, სოციალურ-ეკონომიკურ 
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სფეროსთან პარტნიორობით, ახალი მოკლევადიანი სასწავლო (თუ სატრენინგო) პროგრამების შეთავაზება. 
ა) აკადემიურ სფეროსა და სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროს შორის კავშირის უზრუნველყოფა.

ბ) სტუდენტების პროფესიული ინტეგრირების გაადვილება.
გ) საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლებასა და სატრენინგო პროგრამებში 

გამოყენების ხელშეწყობა.
დ) სტუდენტების მომზადება პროფესიული პროექტების შექმნასა და განხორციელებაში.

ე) სხვადასხვა ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ სუბიექტებს შორის სინერგიის  შექმნა.
2019 წელს ჩატარდა 4 მოკლევადიანი (1 დღიანი) ტრენინგი, 1 გრძელვადიანი - 5 დღიანი, 1 ტრენინგი 

ფრანგი სპეციალისტის მიერ, 1 სემინარი / კოლოქვიუმი.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული 
(მრავალწლიანი)პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

2

პროფესორ დავით 
უკლებას 

ბიობიბლიოგრაფია. ვ. 
ბაგრატიონის 
გეოგრაფიის 

ინსტიტუტისა და 
ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის 
ერთობლივი გამოცემა.

მომზადებულიაგამოსაც
ემად სერგი ჯიქიას და 

გიორგი გოკიელის 
ბიობიბლიოგრაფიები

ISBN 978-9941-13-883-6
ISSN 2298-0059

თბილისი, თსუ 116 გვ.

ბიობიბლიოგრაფიები გამოიცემა სერიით „ქართველი მეცნიერები“. მოიცავს მეცნიერო ბიოგრაფიებს, მათი 
სამეცნიერო შრომების და მათზე გამოქვეყნებული სტატიების თუ სხვა გამოცემების ბიბლიოგრაფიას. 

წარმოადგენს ბიბლიოგრაფიული კვლევების შედეგს. გამოიცემა ბეჭდური (მცირე ტირაჟით) და 
ელექტრონული სახით (ჩვენს ელ. ბიბლიოთეკაში - openlibrary.ge). გამოიყენება შესაბამისი დარგების 

სტუდენტებისა და მეცნიერების მიერ.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის 
სათაური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები
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№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის 
სათაური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2

ი.ღარიბაშვილი, 
ც.პაპიაშვილი

ქართლი და საქართველოს 
სხვა მხარეები თსუ 

ქუთაისის ი.ჭავჭავაძის სახ. 
საჯარო ბიბლიოთეკა. XI 
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3 ეროვნული სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკის კატალოგში

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია. 26-27 ოქტ.2019

მოხსენება მოიცავს კვლევისა და პრაქტიკული აპლიკაციის შედეგს - ქართლის და საქართველოს სხვა 
მხარეების ასახვა საბიბლიოთეკო კლასიფიკაციის სიტემაში, საერთაშორისო გეოგრაფიული მონაცემთა 
ბაზების გამოყენება ბიბლიოთეკის ელ.კატალოგშიLinked Data ტექნოლოგიით. წარმოადგენს სამეცნიერო და 
ტექნოლოგიურ სიახლეს.

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

2

3

4

5

6

საბიბლიოთეკო ასოციაციების 
ფედერაციის  მსოფლიო 
კონგრესი(IFLA WLIC).

5 მონაწილე

გ.ბანეთიშვილი
Open Repositories OR19
https://or2019.blogs.uni-

hamburg.de/

ი.ღარიბაშვილი
EIFL კონსორციუმის 

გენერალური ასამბლეა

ი.ღარიბაშვილი
Springer Nature Library 

Advisory Board

ი.ღარიბაშვილი
ISOC European Chapters 

Meeting

მოხსენების გარეშე

მოხსენების გარეშე

Development of DSpaceCRIS in 
Georgia (პრეზენტაცია)

მოხსენების გარეშე

მოხსენების გარეშე

ათენი, საბერძნეთი, 24-30 
აგვისტო 2019

ჰანოვერი გერმანია, 10-12 
ივნისი 2019

ბიშკეკი, ყირგიზეთი, 6-10 
აგვისტო 2019

ბუდაპეშტი, უნგრეთი 11-12 
ივნისი 2019

ბუქარესტი, რუმინეთი, 8-9 
მაისი, 2019

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

2019 წელს თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მომსახურების სტატისტიკა

მომსახურება რაოდენობა
მკითხველთა ადგილზე მომსახურების საერთო რაოდენობა 23400
ლიტერატურის მოძიება გაცემა 10620
ახალი მკითხველის რეგისტრაცია 637
ლიტერატურით მკითხველის უზრუნველყოფა დარბაზში 3436
ცხელი ხაზით სატელეფონო მომსახურება (აბონემენტი 
+ბიბლიოგრაფია)

2400

https://or2019.blogs.uni-hamburg.de/
https://or2019.blogs.uni-hamburg.de/
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მესინჯერით მომსახურება (პასუხები შეკითხვებზე და ფაილების 
გაგზავნა)

1400

ელ ფოსტით მომსახურება (იგივე) 1300
ბიბლიოგრაფიული ცნობის გაცემა 210
ღონისძიებაზე და ტრენინგებზე მოსული მომხმარებლის  რიცხვი 5000
ელ. კატალოგში შესვლა 124000
ელ.კატალოგის გამოყენება - მომხმარებელი 95000
ანტიპლაგიატის პროგრამაში შემოწმება (ფაილების რაოდენობა) 1900
მკითხველთა დაკვეთით გაციფრებული და გაგზავნილი ფაილები 
(გვ. რაოდენობა)

10000

გაციფრდა და ელ. ბიბლიოთეკას დაემატა ნაშრომები (ღია წვდომაშია 
- openlibrary.ge)

5830 ფაილი, 51000 
გვერდი

ელ.ბიბლიოთეკაში ატვირთული სამეცნიერო ნაშრომები 1350
ამ ნაშრომების ნახვა მომხმარებლების მიერ (რაოდენობა) 20580
ელ. კატალოგში დამატებული ბიბ.ჩანაწერები 33000

ელ. კატალოგის გამოყენება ქვეყნების მიხედვით
(Google Analytics-ის სტატისტიკა)

Georgia 84,389(89.36%)
Netherlands 2,515(2.66%)
Russia 1,902(2.01%)
UnitedStates 979(1.04%)
Germany 620(0.66%)
Ukraine 426(0.45%)
Italy 294(0.31%)
Belgium 293(0.31%)
Turkey 288(0.30%)
France 243(0.26%)

გარდა ამისა ბიბლიოთეკამ თავის თავზე აიღო (თსუ-ს დაკვეთით) სტუდენტთა ტრენინგები 
სამეცნიერო ნაშრომების წერის მიმართულებით (რაც გეგმით არ იყო გათვალისწინებული)

მოკლე სასწავლო კურსი მოიცავს თემებს: აკადემიური წერა, მონაცემთა ბაზების გამოყენება, 
პლაგიატი და მისი თავიდან აცილების მეთოდები (სისტემა Turnitin), ციტირების სტილები, 
ციტირების მენეჯერის (Mendeley) გამოყენება. ტრენინგი ჩაუტარდა 180 სტუდენტს.

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 
აქტივობაც.
ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის
(CD-დისკი) სახით.
ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, ექსპერტიზას 
(შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით 
`არშეფასდა~.
























































































